
Извод из Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка 
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 5/15-пречишћен текст, 10/15, 4/16 и 21/16): 
 
4. ПРАВО НА ПОМОЋ У ШКОЛОВАЊУ ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ 
Члан 18 
Право на једнократну новчану помоћ имају ученици основних и средњих школа и студенти основних, 
мастер академских студија, специјалистичких струковних студија, специјалистичких академских студија и 
студенти докторских академских студија акредитованих високошколских установа, који студирањем на 
високошколској установи остварују 240, односно 300, односно 360, односно 480 бодова, који су први пут 
уписани у одређени разред односно годину студија у текућој школској години, који имају пребивалиште са 
својом породицом на територији општине Врњачка Бања, најмање задњих пет година, до дана подношења 
захтева за једнократну помоћ и да студенти нису у радном односу. 
 
Члан 19 
Право из члана 18 остварује ученик који има постигнуту просечну оцену од 5,00 у претходно завршеном 
разреду и има освојено једно од прва три места на највишем нивоу такмичења, односно у дисциплини или 
смотри, којa je обухваћенa Календаром такмичења или смотри Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС. Основ за утврђивања права из претходног става овог члана, ако је ученик 
учествовао на више такмичења је најбољи постигнути резултат у претходној школској години. 
 
Члан 20 
Право из члана 18 остварује студент, односно свршени студент основних академских студија, мастер 
академских, односно специјалистичких струковних студија, односно специјалистичких академских студија, 
који није губио ниједну годину током студија, није користио мировање права и обавеза, који је према 
наставном плану и програму високошколске установе на којој студира положио све испите из претходне 
године студија, а на мастер и специјалистичким студијама одбранио завршни рад, и остварио укупно 60 
ЕСПБ и постигао укупну просечну оцену најмање 9,50 и вишу. 
Право из чл. 18 остварује и студент докторских академских студија, који је одбранио докторску дисертацију 
и остварио најмање 180 ЕСПБ уз претходно остварених најмање 300 ЕСПБ на основним академским и 
мастер академским студијама, и постигао укупну просечну оцену најмање 9,50 и вишу. 
 
Члан 21 
Организациона јединица надлежна за послове финансија је дужна да утврди структуру опредељених 
средстава у текућој буџетској години за намену - награде за најбоље ученике и студенте - једнократна 
новчана помоћ. 
Поступак доделе једнократне помоћи из чл. 18 ове одлуке, спроводи Комисија коју формира Председник 
општине, са задатком да распише конкурс, утврди критеријуме и сачини предлог ранг листе за доделу ове 
помоћи. 
 
Члан 21а 
Изузетно, Општинско веће општине Врњачка Бања може додељивати новчану помоћ по захтеву даровитих 
ученика, односно студената без спровођења поступка утврђеног 
чланом 21. став 2. ове одлуке, на основу доказа о испуњености услова из члана 18. ове одлуке. 
Ова врста новчане помоћи ученицима и студентима може се додељивати за учешће у научно-
истраживачким радовима, за израду и публикацију научних-стручних радова, ради 
омогућавања учешћа на републичким и међународним такмичењима из једне или више 
области, за едукацију и усавршавање талентованих ученика и студената. 
 
Члан 22 
Право из члана 18 имају ученици и студенти, без обзира на остварено право на ученичке, и студентске 
кредите или стипендије по другом основу. 
 
Члан 23 
Висину износа једнократне новчане помоћи утврђује извршни орган за сваку школску годину и може да 
износи до висине износа просечне зараде у Врњачкој Бањи, према последњем објављеном податку 
надлежног републичког органа за послове статистике за студенте, односно 50% од наведеног износа за 
ученике. 
Укупна новчана помоћ коју остварује ученик, односно студент, по свим основама из овог поглавља („4. 
Право на помоћ у школовању даровите деце“) не може прећи утврђени износ из става 1 овог члана. 
 
Члан 23а 
Право на једнократну новчану помоћ у школовању даровите деце за ученике основних и средњих школа, 
поводом школске славе Светог Саве на основу постигнутих резултата у претходној школској години, 
утврђује се у складу са закључком актива директора и предлога надлежне организационе јединице за 
послове образовања актом Председника општине. 


