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КОНКУРС ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У
МЕЂУГРАДСКОМ, ОДНОСНО, МЕЂУМЕСНОМ
САОБРАЋАЈУ У АПВ ЗА 2020. ГОДИНУ
Покрајински секретаријат за Високо образовање и научноистраживачку
делатност ће 2020. године регресирати трошкове превоза студената у међуградском,
односно, међумесном саобраћају.
На основу члана 11. Раздео 13, чл. 20, 21, 22, 24 и 25. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист
АПВ”, број 60/2018) 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 2020. 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 студија на терет буџета,
да није корисник стипендије и кредита од надлежних министарстава, Владе
Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Покрајинске владе,
локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког

подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом
Саду и других фондова и фондација.
Уколико студент пријави да свакодневно путује на релацији дужој од 100 км у
једном правцу, неопходно је да се приликом конкурисања достави копију
месечне карте на име студента, за наведену релацију.
ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ПРАВА ЗА РЕГРЕСИРАНУ МЕСЕЧНУ КАРТУ СТУДЕНТИ
ТРЕБА ДА ПОДНЕСУ СЛЕДЕЋЕ:




фотокопију личне карте,
потврду факултета да студент први пут уписује годину на терет буџета,
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 11. 2. 2020. до 21. 2. 2020. године,
од 9.00 до 14.00 часова.
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