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КОНКУРС ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У 

МЕЂУГРАДСКОМ, ОДНОСНО, МЕЂУМЕСНОМ 

САОБРАЋАЈУ У АПВ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
Покрајински секретаријат за Високо образовање и научноистраживачку 

делатност ће 2018. године регресирати трошкове превоза студената у међуградском, 

односно, међумесном саобраћају.  

             

На основу члана 11. Раздео 13, чл. 20, 21, 22, 25. и 26. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист 
АПВ”, број 69/2016) и члана 7. Одлуке о регресирању превоза студената у Аутономној 
покрајини Војводини („Службени лист АПВ”, бр. 1/2013 и 5/2017), Покрајински 
секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност расписује 
конкурс за регресирање превоза студената у међуградском, односно, међумесном 
саобраћају у АПВ за 2018. годину. 
 
            Под међуградским, односно, међумесним превозом студената, подразумева 

се превоз студената између насељених места две општине, општине и града или 

два града. Приградске линије се не регресирају. 

            

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА 

СУ СЛЕДЕЋИ: 

 

 да је становник Града Суботице, 

 да свакодневно путује у међуградском , односно, међумесном саобраћају, 

 да није корисник услуге смештаја у студентским центрима, 

 да се школује на терет буџета Републике Србије, 



 да први пут уписује годину основних, мастер или докторских студија на терет 

буџета, 

 да није корисник стипендије и кредита Министарства просвете, Фонда за 

стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду, Извршног већа 

АП Војводине и других  фондација, организација и предузећа.  

 

 

 

 

ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ПРАВА ЗА РЕГРЕСИРАНУ МЕСЕЧНУ КАРТУ СТУДЕНТИ 

ТРЕБА ДА ПОДНЕСУ СЛЕДЕЋЕ: 

 

 фотокопију личне карте, 

 потврду факултета да студент први пут уписује годину основних, мастер или 

докторских студија на терет буџета, 

 уверење о незапослености студента, 

 фотокопију штедне књижице, односно текућег рачуна код одређене банке. 

НАПОМЕНА: Поред наведених прилога, студенти попуњавају образац изјаве који 

могу наћи на веб сајту Града, или у Услужном центру Градске куће. 

 

Захтеви за регресирање месечних карата предају се у Услужни центар Градске 

куће, Трг слободе број 1, сваког дана у периоду од  30. 1. 2018. до 12. 2. 2018. године, 

од 9.00 до 14.00 часова. 

 

Информације на тел: 024 626 883 

 

 

                                                                                    Секретар, 

 

                                                                                             Јасмина Стевановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA 

 

 

 
 Izjavljujem pod punom odgovornošću, dajući sledeće podatke o sebi, da ispunjavam 

uslove za regresiranje troškova prevoza studenata u međugradskom, odnosno, 

međumesnom saobraćaju u AP Vojvodini. 

 

1. Prezime i ime studenta: _____________________________________________ 

 

2. Adresa stanovanja:        _____________________________________________ 

 

      Telefon kod  kuće  i mobilni:          _____________________________________ 

 

3. Student sam fakulteta – visoke škole: ____________________________________ 

 

      Mesto: ___________________________________ 

 

4. Godina studija: _____________________________ 

 

5. Putujem svakodnevno na međumesnoj relaciji od kuće do mesta studiranja: 

 

      __________________________________________________________________ 

 

6. Nisam korisnik usluga smeštaja u studentskim centrima, niti sam korisnik 

studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete i sporta, Fonda za 

stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu, Izvršnog veća AP 

Vojvodine i drugih  fondacija, organizacija i preduzeća: 

      ________________________________________ 

 

7. Školujem se na teret budžeta: ________________ 

                       (da, ne) 

 

 

 

     Izjavu pročitao, popunio i potpisao: 

       

     ____________________________ 

 



     Broj lične karte: _______________ 

 

     Izdate od strane MUP-a __________ 
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