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На  основу члана  5.  Одлуке  о  регресирању  трошкова  превоза  студената  у  Аутономној  Покрајини
Војводини (''Сл. лист АП Војводине'', бр. 1/2013) и члана 6. Правилника о критеријумима и начину регресирања
трошкова превоза студената у међумесном саобраћају,  бр.  02-15/2005-I-01 од 12.10.2005. године,  Председник
општине Рума, објављује
                                                   

О Г Л А С
 за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају 

у школској 2015/2016. години

 Право  на  регресирање  трошкова  превоза  студената  у  међумесном саобраћају  остварује  се  за  текућу
школску годину, у складу са Одлуком о буџету АП Војводине и Правилником.

Право на регресирање трошкова превоза  имају студенти високошколских установа,  који кумулативно
испуњавају следеће услове:

1. имају пребивалиште на територији Општине Рума;
2. свакодневно  путују  до  високошколских  установа  које  похађају,  на  једној  од  наведених  релација:

Рума-Београд, Рума-Нови-Сад, Рума-Сремска Митровица, или на релацији од места пребивалишта
до Шапца.;

3. школују се на терет буџета;
4. први пут уписују годину студија;
5. нису корисници услуга смештаја у студентским центрима; и
6. нису корисници студентских стипендија  и кредита Министарства  просвете,  науке  и технолошког

развоја,  Владе  АП  Војводине,  локалних  самоуправа,  Републичког  фонда  за  развој  научног  и
уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и
других институција, фондова и фондација.

У складу са Правилником, право на регресирање трошкова превоза немају апсолвенти и студенти
трећег степена (докторске академске студије)  .

Рок за подношење Захтева је од  15.10.2015.  до  30.10.2015. године.

Уз Захтев за остваривање права на регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају,
студент подноси :

1.  личну изјаву (образац изјаве се добија уз захтев):
а) да свакодневно путује на релацији од места становања до високошколске установе,
б) да није корисник услуга смештаја у студентским  центрима,
ц)  да  нису  корисници  студентских  стипендија  и  кредита  Министарства  просвете,  науке  и

технолошког  развоја,  Владе  АП  Војводине,  локалних  самоуправа,  Републичког  фонда  за  развој  научног  и
уметничког  подмлатка,  Фонда  за  стипендирање  даровитих  студената  Универзитета  у  Новом Саду  и  других
институција, фондова и фондација.

2. фотокопију  важеће личне  карте, односно штампане   податке са електронске личне карте,
3. потврду високошколске установе  у којој јасно мора да буде назначено:

а) да студент први пут уписује годину студија, и
б) да се студент школује на терет буџета.

4. фотокопија студентске књижице (индекса) да се виде лични подаци и оверен семестар,
5. фотокопија текућег рачуна - на име студента (код Војвођанске банке, Banca Intesa или АИК банке).
Захтеви се  преузимају  на  сајту  Општине  Рума  (www.ruma.rs) или  у Одељењу  за  друштвене

делатности  Општинске  управе  општине  Рума, ул.  Главна  107, а  предају  се  на  писарници,  Рума,  ул.
Орловићева бр. 5.

Неблаговремени и непотпуни захтеви се неће узимати у разматрање.

У Руми, 06.10.2015. године                                 
   
                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК

   
                  Слађан Манчић


