
 

 
 

Република Србија 
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Покрајински секретаријат за образовање,  
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 БРОЈ:128-451-156/2014-04/10 
 

ДАТУМ:03.09.2014. гпдине 

На пснпву члана 22. став 4. и члана 26. став 2. Ппкрајинске скупштинске пдлуке п 
буџету Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2014. гпдину („Службени лист АПВ“, бр. 
50/13 и 24/14 - ребаланс), члана 36. став 2. и члана 50. Ппкрајинске скупштинске 
пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лист АПВ“, бр. 40/12 – пречишћен текст) и 
Одлуке п услпвима регресираоа превпза ученика средоих шкпла  (''Службени лист 
АПВ'', бр. 1/13),  
       Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 

заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) расписује    
  

КОНКУРС   
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА 

2014. ГОДИНУ 

 
Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених Покрајинском 

скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. 

годину („Службени лист АПВ“, бр. 50/13 и 24/14-ребаланс) на посебном 

разделу Секретаријата за регресирање превоза ученика средњих школа у 

АП Војводини, у износу од 8.159.824,00 динара.    

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним 

могућностима буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину. 

 

УСЛОВИ КОНКУРСА 
 

1. Подносиоци захтева  

 

Корисници који имају право да учествују у расподели средстава су општине 

и градови на територији Аутономне Покрајине Војводине. 

 

2. Критеријуми расподеле средстава 

 

Критеријуми расподеле средстава по Правилнику о начину примене 

утврђених критеријума за регресирање превоза ученика средњих школа 

број 128-451-155/2014-04 од 26.02. 2014. године су: 

 број ученика средњих школа у школској 2013/2014. години са 

подручја општине (града) који свакодневно путују од места 

становања до школе; 

 степен развијености општина (градова) у АП Војводини на основу 

Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању јединствене листе 

развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2013. 
годину (''Службени гласник РС'', бр. 62/13). 
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НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА 
 

Захтеви за доделу средстава подносе се искључиво на јединственом 

конкурсном обрасцу (са прилозима) Секретаријата. Комплетна конкурсна 

документација може се преузети од 03. септембра 2014. године на web 

адреси  Секретаријата www.puma.vojvodina.gov.rs 

Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински секретаријат 

за образовање, управу и националне заједнице са назнаком ''За 

конкурс - регресирање превоза ученика'', Булевар Михајла Пупина 

16, 21000 Нови Сад, или се подносе лично, предајом Писарници 

покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде 

Покрајинске Владе).  

 

Рок за подношење пријава на Конкурс је 17. септембар 2014. године.  

 

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, 

затражи додатну документацију и информације, односно да за доделу 

средстава одреди испуњење потребних услова. 

 

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране. 

 

Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце 

захтева.  

 

Заинтересована лица додатне информације у вези са реализацијом 

Конкурса могу добити у Секретаријату на телефон 021/487 4262. 
 

 

 

 

 

                                                                  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

                                                                            Nyilas Mihály   

                                                                         (Михаљ Њилаш) 
 

 

 

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/

