
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
Број: 04-612-3/2016-1 
28.новембар 2016. године  
К  у  л  а  

На основу Уговора о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2016. годину, 
број 114-451-163/2016-03 oд 08.04.2016. године, за регресирање превоза студената у међумесном 
саобраћају за 2016. годину, закљученог између  Покрајинског секретаријата за науку и технолошки 
развој и  Општине Кула, Одељење друштвених делатности Општинске управе Кула, расписује 

                                                   К О Н К У Р С 
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА  

У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ  
 

Предмет овог Конкурса је регресирање дела трошкова превоза студената са пребивалиштем 
на територији општине Кула, у међумесном саобраћају за период октобар-децембар 2016. године.  
 Уколико Одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину буде предвиђен наставак 
регресирања трошкова превоза студената у међумесном саобраћају, студенти који овим конкурсом 
остваре предметно право наставиће да га користе у 2017. години, под условима предвиђеним 
Уговором.  
 Право на доделу средстава за регресирање трошкова превоза студената у међумесном 
саобраћају имају студенти који кумулативно испуњавају следеће услове:  

1. Имају пребивалиште на територији општине Кула. 
2. Свакодневно путују на међумесној релацији од места становања до установе високог и 

вишег образовања.  
3. Школују се на терет буџета.  
4. Први пут уписују годину студија.  
5. Нису корисници услуге смештаја у студентским центрима.  
6. Нису корисници студентских стипендија и кредита од Министарства просвете и спорта, 

општине Кула, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду, 
Извршног већа АП Војводине, и других разних фондација, организација и предузећа.  

Уз пријаву на конкурс кандидати – студенти су дужни приложити следећу документацију:  
 

1. Фотокопију индекса (страну са сликом и уписом семестра), уз убавезно приказивање 
индекса на увид.  

2. Уверење факултета о уписаној години студија.  
3. Фотокопију личне карте за подносиоца захтева, уколико је нова л.к. мора бити очитана.  
4. Потврду Студентског центра да нису корисници услуге смештаја.  
5. Потврду из предузећа родитеља да нису корисници стипендија и других новчаних давања, 

или други доказ о статусу родитеља.  
6. Фотокопију текућег рачуна отвореног у Societe generale Srbija banci (обавезно). 
7. Потписану изјаву о свакодневном путовању од места становања до места високо школске 

установе, која се налази као саставни део захтева при конкурисању. 
Висина износа за регресирање одредиће се након утврђивања броја корисника предметног 

права и у зависности од износа расположивих средстава.  
 Рок за пријављивање на Конкурс је 15 дана од дана објављивања на сајту општине Кула,  
(28.11.2016.године),конкурс ће се објавити и у Кулској комуни од 01.12.2016. 
 Пријаве на конкурс, заједно са пратећом документацијом, подносе се Одељењу за 
друштвене делатности општине Кула, ул. Лењинова бр. 11, у Услужном центру (шалтер бр. 5), у 
назначеном року.  
За додатне информације може се обратити на телефон 025/751-151, или 751-146 или у Услужном 
центру општине Кула непосредно.   
 НЕБЛАГОВРЕМЕНИ И НЕПОТПУНИ ЗАХТЕВИ НЕЋЕ СЕ УЗЕТИ У РАЗМАТРАЊЕ. 
 

                                                                                       Руководитељка одељења 
                Драгана Потпара 



 
          
  

 


