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На основу члана 42. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 49. Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013), члана 1. и 21. Одлуке о Општинском већу 

Општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013) и члана 2. и 50. Пословника Општинског већа 

(„Службени гласник СО Топола“, број 14/2008), у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2014. годину 

(„Службени гласник СО Топола“, број 21/2013, 6/2014 и 10/2014), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 22.08.2014. године, доноси  

 

П Р А В И Л Н И К  

о пружању помоћи за школовање  

ученицима основних и средњих школа и студентима са територије општине Топола 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се уређује питање пружања помоћи за школовање ученицима основних и средњих школа (у  

даљем тексту: Ученици) и студентима (у даљем тексту: Студенти) са територије општине Топола чији родитељи имају 

пребивалиште на подручју општине Топола најмање годину дана пре ступања на снагу овог Правилника. 

 

Члан 2. 

Помоћ из члана 1. овог правилника ће се омогућити редовним ученицима основних школа, редовним ученицима 

средњих школа чији је оснивач Република Србија и  студентима чији се трошкови покривају  из буџета Републике 

Србије – буџетски студенти државних факултета у оквиру неког универзитета. 

Помоћ из члана 1. овог правилника ће се омогућити и Ученицима и Студентима који имају изражен таленат за 

одређену област, као и Ученицима и Студентима са посебним потребама, на предлог надлежне комисије. 

 

Члан 3. 

Корисници помоћи могу бити: 

- ученици основних школа чији се родитељи налазе у стању социјалне потребе, 

- редовни ученици свих разреда средњих школа чији је оснивач Република Србија који су први пут уписали 

похађани разред под условом да у току школовања нису поновили ни један разред (осим због здравственог стања), 

-буџетски студенти државних факултета свих година студија и мастер, чији се трошкови покривају из буџета 

РС, и први пут су уписали похађану годину студија, односно мастер под условом да у току студија нису обнављали 

студијску годину,  

- талентовани ученици и студенти и  

- ученици и студенти са посебним потребама. 

 

Члан 4. 

Помоћ из члана 1. овог правилника се одобрава на захтев корисника а за следеће намене: 

- набавку уџбеника/прибора, 

- школарину, 

- накнаду за полагање испита, 

- путне трошкове, 

- остале трошкове везане за школовање и дошколовавање корисника. 

 

Члан 5. 

Помоћ се одобрава решењем  Председника Општине и исплаћује једнократно или по динамици која се утврди 

тим решењем. 

Члан 6. 

Одобрену помоћ корисник помоћи није у обавези да враћа. 
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Члан 7. 

Право на помоћ из члана 1. немају студенти војне и полицијске академије и других сличних факултета, 

одноносно високошколских установа као ни ученици средњих војних, полицијских школа и других школа за које су 

средства у потпуности покривену у буџету РС у току трајања студија и школовања.  

Право на помоћ из члана 1. не могу остварити Студенти који су остварили право на студентску стипендију 

општине Топола у складу са посебним Правилником о додели студентских стипендија општине Топола. 

                                                                                                                                                                                                                       

II УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОМОЋИ 

Члан 8. 

Право на помоћ из члана 1. овог Правилника стиче се на основу поднетог захтева корисника.   

Захтев се подноси Општини Топола - председнику. 

Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности Општинске управе општине Топола комплетира и 

обрађује захтеве.  

Члан 9. 

Решење о одобравању помоћи доноси Председник општине Топола. 

 

Члан 10. 

Подносилац захтева може у року од 8 (осам) дана од дана пријема решења уложити приговор на решење. 

Приговор се подноси Општинском већу општине Топола. 

Коначну одлуку по приговору доноси Општинско веће општине Топола. 

 

III СРЕДСТВА ЗА ПОМОЋ У ШКОЛОВАЊУ 

Члан 11. 

Средства за исплату помоћи у школовању обезбеђују се у буџету општине Топола у складу са Одлуком о буџету 

Општине Топола за годину у којој се помоћ додељује.  

 

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

Члан 12. 

Сва права и обавезе корисника и даваоца помоћи регулишу се Решењем о остваривању права на помоћ у  

школовању у складу са Законом и овим Правилником. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  Члан 13. 

Стручне и административно-техничке послове на спровођењу овог Правилника обављаће Одељење за привреду, 

буџет, трезор и друштвене делатности Општинске управе општине Топола. 

 

Члан 14. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА              

Број: 110-30/2014-05-III                                                                                                                             

Дана: 22.08.2014. године                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК                                                                                                   

                                                                                                                                                                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                                 Драган Јовановић, с.р.        
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              На основу члана 42. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 49. Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013), члана 1. и 21. Одлуке о Општинском већу 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013), члана 2. и 50. Пословника Општинског већа 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 14/2008) и Одлуке о буџету општине Топола за 2014. годину 

(„Службени гласник СО Топола“, број 21/2013, 6/2014 и 10/2014),  

  Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 22.08.2014. године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

  

1. Признаје се породицама са територије општине Топола, а које имају троје и више деце која похађају основну 

или средњу школу на подручју исте, право на попуст при куповини месечне карте у јавном линијском превозу 

путника и то у износу од 50% од цене месечне карте за школску 2014/2015 годину. 

2. Право из тачке 1. овог Решења могу остварити ученици који овај попуст нису већ остварили на основу неког 

другог акта. 
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3. Обавезују се подносиоци захтева да приликом подношења истог Одељењу за привреду, буџет, трезор и 

друштвене делатности доставе доказ о испуњености услова из тачке 1. овог Решења (Потврда о редовном 

школовању за сву децу, изјава о заједничком домаћинству).  

4. Плаћање накнаде за превоз ученика из тачке 1. овог Решења вршиће се са позиције 192, функција 912, 

економска класификација 422 - Трошкови превоза ученика, по Одлуци о буџету за 2014. годину (,,Сл. гласник 

СО Топола“ бр. 21/2013, 6/2013 и 10/2014). 

5. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности 

Општинске управе општине Топола. 

6. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                        

ОПШТИНЕ ТОПОЛА       

Број: 020-258/2014-05-III                                                                                                                                  

Дана: 22.08.2014. године                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК                                              

                                                                                                                                                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                                  Драган Јовановић, с.р.    
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На основу члана 42. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 49. Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013), члана 1. и 21. Одлуке о Општинском већу 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013), члана 2. и 50. Пословника Општинског већа 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 14/2008) и Одлуке о буџету општине Топола за 2014. годину 

(„Службени гласник СО Топола“, број 21/2013, 6/2014 и 10/2014),  

Општинско веће Општине Топола, на седници одржаној дана 22.08.2014. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

  

1. Признаје се право на попуст при куповини месечне карте у јавном линијском превозу путника у износу од 50% 

од цене месечне карте за школску 2014/2015 годину ученицима из Винче и Пласковца који похађају ОШ  

      ,,Карађорђе“ Топола. 

2. Обавезују се подносиоци захтева да приликом подношења истог Одељењу за привреду, буџет, трезор и 

друштвене делатности доставе доказ о испуњености услова из тачке 1. овог Решења (Потврда о редовном  

школовању и изјава о заједничком домаћинству).  

3. Плаћање накнаде за превоз ученика из тачке 1. овог Решења вршиће се са позиције 192, функција 912,  

економска класификација 422 – Трошкови превоза ученика, по Одлуци о буџету за 2014. годину (,,Сл. гласник 

СО Топола“ бр. 21/2013, 6/2013 и 10/2014). 

4. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности 

Општинске управе општине Топола. 

5. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                

ОПШТИНЕ ТОПОЛА               

Број: 020-259/2014-05-III                                                                                                                                                                                                                                                                        

Дана: 22.08.2014. године                                           

                                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК    

                                                                                                                                                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                                Драган Јовановић, с.р.        

 

 

 С А Д Р Ж А Ј  

   

1. ПРАВИЛНИК о пружању помоћи за школовање ученицима основних и средњих школа 

и студентима са територије општине Топола Страна 1. 

   

2. РЕШЕЊЕ о признавању права на попуст при куповини месечне карте у износу од 50% 

од цене месечне карте породицама са територије општине Топола које имају троје и 

више деце  Страна 2. 

   

3. РЕШЕЊЕ о признавању права на попуст при куповини месечне карте у јавном 

линијском превозу путника у износу од 50% ученицима из Винче и Пласковца  Страна 3. 
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  Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА, Топола, Булевар Краља Александра I бр. 9. 

Тел: 034/811-017,  Факс: 034/811-771 

Главни и одговорни уредник: Мирјана Луковић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола, Драган Јовановић 

Лист је уписан у регистар средстава јавног информисања који се води у Министарству за  

информисање  Републике Србијe, под бројем 2376. 

Текући рачун: 840-135640-26 

Компјутерска припрема и обрада: Општинска управа општине Топола 

Штампа: Општинска управа општине Топола 


