
Општинско веће општине Врњачка Бања на основу члана 9 став 4 Закона о финансијској 

подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09), члана 29 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 Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2017. годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 28/16), донело је 

 

ЗАКЉУЧАК 

о утврђивању новчаног износа као помоћ породици, у корист даровитих ученика основних и 

средњих школа и студената основних, мастер академских студија, специјалистичких  струковних 

студија, специјалистичких  академских студија  и докторских академских студија, 

 за 2017. буџетску годину 

 

Члан 1 

Овим закључком, сагласно члану 29 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) утврђује се начин и новчани износ као финансијска помоћ породици у 

корист даровитих ученика основних и средњих школа, студената и свршених студената  

основних, мастер, специјалистичких и докторских академских студија и специјалистичких 

струковних студија, акредитованих високошколских установа, који студирањем на 

високошколској установи остварују 240, 300, 360, 480 бодова. 

Новчана помоћ додељује се из буџета за 2017. годину, по основу постигнутих резултата у 

претходној, ученицима који су први пут уписали одређени разред, односно студентима који су 

први пут уписали годину студија, који нису губили ниједну годину у току студија, нити су 

користили мировање права и обавеза, нити су мењали високошколску установу, нису у радном 

односу, а имају пребивалиште са својом породицом на територији општине Врњачка Бања 

најмање задњих пет година до дана подношења захтева за наведену помоћ. 

Новчана помоћ се додељује и 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 2 

Поступак доделе једнократне помоћи из члана 1 спроводи Комисија коју је формирао 

председник Општине, чији задатак је да распише конкурс, утврди критеријуме и сачини предлог 

листе за доделу помоћи, по основу успеха ученика и студената постигнутог у школској 2016/17. 

години. 

Новчана средства по основу поднетог захтева и достављене одређене прописане 

документације остварују: 

o ученици основних и средњих школа који поред постигнуте просечне оцене од 5,00 у 

претходно завршеном разреду имају и освојено једно од прва три места из једног 

предмета на највишем нивоу такмичења, односно у дисциплини или смотри, којa је 

обухваћенa Календаром такмичења или смотри Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја РС за ту школску годину. 

o студенти који нису губили ниједну годину током студија, нису користили мировање 

права и обавеза, који су према наставном плану и програму високошколске установе на 

којој студирају положили све испите из претходне године студија, а на мастер и 

специјалистичким студијама одбранили завршни рад, односно на докторским 

одбранили докторску дисертацију и постигли укупну просечну оцену најмање 9,50 и 

вишу. 

 

Члан 3 

Једнократну новчану помоћ  у изузетним случајевима може доделити и Општинско веће 

даровитом ученицима, студентима и свршеним студентима из члана 1, по основу поднетог 

захтева и одговарајуће документације, без спровођења поступка комисије, 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, у складу са чланом 18, 19 и 20 Одлуке.  

 

Члан 4 

Висина укупног износа једнократне новчане помоћи за наставну годину за коју се 

додељује новчана помоћ износи: 

- ученицима основних школа за постигнут успех у школи и на такмичењима: 

o од првог до четвртог разреда - 5.000,00 динара; 

o од петог до осмог разреда - 10.000,00 динара; 

- ученицима средњих школа за постигнут успех у школи и на такмичењима - 15.000,00 динара; 

- судентима високошколских установа, односно свршеним студентима који нису у радном 

односу - 30.000,00 динара. 

Укупна новчана помоћ коју остварује даровити ученик, односно студент, по свим 

основама из поглавља 4. Право на помоћ у школовању даровите деце, за постигнут успех у 

одређеној школској години не може прећи утврђени износ из става 1 овог члана. 

 

Члан 5 

Новчана средства у складу са чланом 23а Одлуке остварују ученици основних и средњих 

школа, поводом школске славе Светог Саве, на основу постигнутих резултата у претходној 

школској години, у складу са закључком Актива директора и предлога надлежне организационе 

јединице за послове образовања  утврђују се актом председника Општине, до износа који је 

прописан чланом 6 овог закључка, уколико иста за ту школску годину нису остварили на основу 

лично поднетих захтева. 

 

Члан 6 

Решење о додели новчане помоћи реализује Одсек за буџет и финансије Општинске 

управе општине Врњачка Бања. 

 

Члан 7 

Финансијска средства обезбеђују се Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2017. 

годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 28/16), раздео 4, глава 4.01.10., функционална 

класификација 900, програмска класификација 0901-Социјална и дечја заштита, програмска 

активност 0901-0006-Подршка деци и породицама са децом, редни број позиције 145, економска 

класификација 47271, назив позиције - Накнаде из буџета за образовање. 

 

Члан 8 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и примењује се за постигнуте резултате у 

школској 2016/17. години, а новчана помоћ која се додељује поводом школске славе Светог Саве 

за постигнуте резултате у школској 2015/16. години. 

 

Члан 9 

Овај закључак објављује се у „Сл. листу општине Врњачка Бања“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 400-26/17 од 31.01.2017. године 

 

                ПРЕДСЕДНИК  

         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

      Бобан Ђуровић 

   _________________ 

„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 4/17 од 06.02.2017. 


