
ЗАХТЕВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
СТУДЕНАТА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ У 

ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:

ЈМБГ

име

презиме

број личне карте и место 
издавања

место становања

улица и број

број телефона
мобилни: фиксни:

високошколска 
установа/факултет

година студија

релација
од: до:

број индекса

Путујем  ____________  дана у току радне недеље.         /уписати број дана/

број текућег рачуна (на име 
студента)

назив банке (заокружити) а) Војвођанска банка       б) Banca Intesa       в) АИК банка

Обавезујем се да ћу све настале промене, које су у вези са остваривањем права на регресирање
трошкова превоза студената у међумесном саобраћају, пријавити у року од 8 (осам) дана од дана настале
промене.

Сагласан сам да се изврши службена провера доказа у вези са овим Захтевом.

У Руми, дана ___.10.2015. године                                Подносилац захтева

      ____________________________
                  (својеручни потпис студента)

У ПРИЛОГУ ЗАХТЕВА ДОСТАВИТИ:
1. личну изјаву студента да (образац изјаве се добија уз захтев):

 а) свакодневно путује на релацији од места становања до високошколске установе,
 б) није корисник услуга смештаја у студентским  центрима
 ц) није корисник 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,
б) да се студент школује на терет буџета;

4. фотокопија студентске књижице-индекса (потребно је да се виде лични подаци и овера семестра);
5. фотокопија текућег рачуна на име студента, код Војвођанске банке, Banca Intesa или АИК банке.

пријемни штамбиљ



И З Ј А В А

Ја, ______________________________________________, са ЈМБГ ___________________, 
             (име и презиме)

и пребивалиштем у __________________, на адреси ___________________________________,
                                                                           (место)  (улица и број)

као студент високошколске установе ________________________________________________ 
                  (назив факултета)

у ________________________________, у циљу остваривања права на регресирање трошкова 
               (место студирања) 

превоза  студената  у  међумесном  саобраћају  за  школску  2015/2016.  годину,  под  пуном
кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да:

1)  у  току  радне  недеље  путујем  _______  дана  на  међумесној  релацији  од  свог  места
пребивалишта  до  места  у  ком  студирам,  те  да,  због  обавеза  које  имам  на  високошколској
установи, нисам у могућности да користим услуге превоза само једног превозника;
2)  у  школској  2015/16.  години, у  моменту подношења Захтева,  нисам остварио/ла  право на
услугу смештаја у студентским центрима;
3)  у  школској  2015/16.  години,  у  моменту подношења Захтева,  нисам корисник  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.

Обавезујем  се  да  ћу  све  настале  промене,  које  су  у  вези  са  остваривањем  права  на
регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају, пријавити у року од 8 (осам)
дана од дана настанка промене.

Сагласан сам да се изврши службена провера доказа у вези са овим Захтевом.

              
У ____________________,

           (место)

Дана, ___.10.2015. године

Давалац изјаве:

_______________________
(својеручни потпис студента)
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