О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
УЧЕНИЦИМА ПУТНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА
I
Ученицима путницима суботичких средњих школа месечне карте за
путовања решаваће се у средњим школама у које су уписани.
НАПОМЕНА: Ово важи само за ученике који су становници Града
Суботице.
II
Ученици путници који из суботичке општине путују за Бачку Тополу,
Кањижу, Сомбор, Нови Кнежевац или неку другу општину, захтеве за
регресиране месечне карте предаваће у Градском услужном центру Града
Суботице од 2. до 18. августа 2016. године. Потврде за месечне карте издаваће
се od 22. do 31. августа 2016. године и то од 10.00 – 13.30 часова у Градској
управи, Трг слободе број 1, III спрат, соба 305.
Уколико ученици до овог датума не заврше праксу или упис у наредни разред,
потврде ће се издавати и накнадно.
За регулисање права за месечну карту ученици треба да приложе:
-   фотокопију личне карте (ако ученик нема, онда једног од
родитеља);
-   потврду школе о упису (потврда мора садржати образовни
профил и напомену да ученик први пут уписује разред);
-   доказ о позитивном успеху ( оверена копија ђачке књижице која
мора бити потписана од директора школе и одељ.старешине и
оверена печатом школе или оверена копија сведочанства ).
Непотпуна документација неће бити узета у разматрање.
III
Ученици лошег материјалног стања, који нису у могућности да плаћају
цену регресиране месечне карте треба да се обрате Центру за социјални рад
града Суботице, Алексе Шантића број 27 за ослобађање плаћања учешћа за
цену месечне карте.

НАПОМЕНА

-   Ученици линеарно плаћају 1.800,00 динара од пуне цене месечне
карте.
-   Ученицима средњих школа који су уписани у суседне градове и
општине на образовне профиле који су верификовани у средњим
школама на територији Града Суботице, путни трошкови се не
партиципирају. Изузетно од става 1 овог члана, путни трошкови
се партиципирају ако у школској години није отворено одељење
верификованог образовног профила на наставном језику на
којем ученик похађа наставу.
-   Ученицима средњих школа који су уписани у суседне градове и
општине на образовне профиле који нису били верификовани у
средњим школама на територији Града Суботице у школској
години када су уписали први разред, а верификовани су у току
њиховог школовања, наставља се партиципирање путних
трошкова.
-   Ученицима средњих школа који понављају разред, путни
трошкови се не партиципирају.
ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛЕФОН: 024 626 883.
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Јасмина Стевановић

