
На основу члана 15,  61. и 120 Статута општине Пландиште („Службени лист 

општине Пландиште“ , број 16/2008 ,17/2012 и 3/2015)   члана  6 и 9 Одлуке о  буџету 

општине Пландиште за 2017. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 

28/2016, 11/2017  и 19/2017) а у вези са одредбама из Уговора о превозу студената  уз 

буџета АП Војводине за 2017.годину закљученим између АПВ –Покрајинског 

секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност  и Општине 

Пландиште, број 114-451-1623/2017-02  и број 451-6/2017-II од  18.04.2017.године,  

председник општине Пландиште,  дана 04.10.2017.године, расписао је 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА КОЈИ СВАКОДНЕВНО 

ПУТУЈУ ЗА СТУДЕНТСКУ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 

I 

Право на учешће по овом позиву имају студенти који : 

 

 имају пребивалиште на подручју општине Пландиште;  

 свакодневно путују на међуградској, односно међумесној релацији до 

установе високог образовања (нису корисници услуге смештаја у 

студентским центрима);  

 школују се на терет буџета,  

 први пут уписују годину студија,  

 нису корисници студентских стипендија 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; 

 

 

(Критеријуми су утврђени од стране  Покрајинског секретаријата за високо 

образовање и научноистраживачку делатност  )  

 

 

      II 

 

Испуњеност услова из члана I доказује се подношењем одговарајуће 

документације која је од значаја  за утврђивање основаности захтева и то: 

 

1) Потврда факултета/високе школе којом доказују да се школују на терет буџета и  

да први пут уписују годину 

2) Фотокопију очитане личне карте  

3) Оверену изјава да нису корисници студентских стипендија и кредита од 

надлежних министарства,Владе републике Србије, надлежних покрајинских 

органа управе, Покрајинске владе АП Војводине, локалне самоуправе, 

Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за 

стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других 

институција, фондова и фондација.   
 



 

 

III 

Висина регреса биће утврђена накнадно, а зависиће од броја студената и 

средстава у буџету општине Пландиште. 

. 

 

IV 

 Пријаве се подносе  Општинској управи Пландиште у Услужном центру – 

Писарници (зграда у дворишту општине) или путем поште  на адресу Општинска 

управа Пландиште, В. Путника 38  26 360 Пландиште, са назнаком „за регресирање 

месечних карата студената“. 

 

V 

Пријаве се подносе од 09. октобра 2017. до 23.октобра 2017. године, односно до 

краја октобарског  рока. 

  

VI 

 Јавни позив објавити на огласној табли Општине и  на веб сајту општине. 

(www.plandiste-opstina.rs). 
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