
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА: Врњачка Бања  
Кабинет председника Општине 
Комисија за спровођење поступка  
доделе једнократне новчане помоћи 
 

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА И 

СТУДЕНТИМА 

 
На основу члана 9 став 4 Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени. гласник 

РС“ број 16/02, 115/05 и 107/09), 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) и Конкурса који је објављен дана 14.11.2017. године пријављујем се на конкурс: 

 

 

Име и презиме студента / ученика   

ЈМБГ студента / ученика  

Назив  високошколске установе / школе, 
година студија / разред, адреса   

 

 
 
 
Уз захтев достављам: 
 

Ред. 

бр. 
Документа 

Форма 

документа 

1. Изјаву о члановима заједничког домаћинства (оверена код нотара) Оригинал* 

2. 

За студенте уверење високошколске установе: 

 О уписаној години основних академских, мастер академских, 
специјалистичких струковних, специјалистичких академских, 
докторских академских студија, акредитованих високошколских 
установа школске 2017/18. године; 

 О положеним свим испитима из претходне године студија према 
наставном плану и програму високошколске установе на којој 
студира, на мастер и специјалистичким студијама одбрањен 
завршни рад, и остварено укупно 60ЕСПБ, и постигнута укупна 
просечна оцена најмање 9,50 и више, а на студијама докторских 
студија да је одбрањена докторска дисертација и остварено 
најмање 180ЕСПБ, уз претходно остварених најмање 300ЕСПБ на 
основним и мастер академским студијама, и постигнута укупна 
просечна оцена најмање 9,50; 

 Да није губљена ниједна година током студија (доказ о 
континуитету студирања); 

 Да није коришћено мировање права и обавеза; 
 
За ученике потврда основне, односно средње школе: 

 О уписаном разреду школске 2017/18. године; 

 О постигнутој просечној оцени 5,00 у претходно завршеном 
разреду; 

 О освојеном једном од прва три места на највишем нивоу 

Оригинал 

(оверена 

фотокопија) 



такмичења, односно у дисциплини или смотри, обухваћеним 
Календаром такмичења или смотри Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС – уколико је више такмичења издвојити 
такмичење са набољим постигнутим резултатом 

3. 

Уверење ПИО-фонда или изјавa под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверена од надлежног органа да кандидат није у радном 

односу на неодређено или одређено време (за студента) 

Оригинал 

(оверена 

фотокопија) 

4. 
Доказ о држављанству РС за кандидата (може извод рођених или 

уверење о држављанству Републике Србије) 

Оригинал 

(оверена 

фотокопија) 

5. 

Уверење или потврда ПС о пребивалишту на територији општине 

Врњачка Бања свих чланова породице најмање пет година до 

подношења захтева 

Оригинал* 

 
Упознат/а сам са одредбом члана 103 став 3 Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган 

може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 

прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, 

захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

 
 
Напомена: 
 
*У случају да двоје или више деце из исте породице се јавља на конкурс, документација под ред. бр. 1 и 5 доставља 
се у оригиналу за једно дете, а за осталу децу доставља се копија (потребно је на пријави за конкурс нагласити код 
ког детета се налази оригинал документације); 

 
 

- Комисија за спровођење поступка доделе једнократне новчане помоћи за постигнут успех, именована 
решењем председника Општине, расписује Конкурс за доделу једнократне новчане помоћи у школовању 
даровите деце; 

- Конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе и wеб сајту Општине; 
- У прописаном року (8 дана од закључења Конкурса) Комисија сачињава предлог листе и исти објављује на 

огласној табли Општинске управе и wеб сајту Општине; 
- Комисија разматра приспеле приговоре у року за приговор (5 дана од објављивања листе) и предлаже 

председнику да донесе решење о додели једнократне новчане помоћи; 
- Председник Општине у року од 3 дана од дана подношења приговора одлучује о приговору и доноси Решење 

које је коначно. 

 
 
 
Датум ______________. год. 

 
 

 Адреса студента / ученика: 
 _______________________________ 
  

Број личне карте студента / за ученика 
- родитеља: 

 _______________________________ 
  
 Контакт телефон: 
 _______________________________ 
  
 Потпис: 
 _______________________________ 

 
 

 


