
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА: Врњачка Бања  
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсек за привреду и друштвене делатности 
 
 
 

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА 
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ПО ОСНОВУ ЧЛАНА 23А ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ 

ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 
 
На основу члана 11 став 4 Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник 

РС“, бр. 113/17 и 50/18) и члана 23а Одлуке о финансијској подршци породици са децом на 

територији општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 2/18-пречишћен 

текст и 10/18) обраћамо се за доделу новчане помоћи, поводом Дана Светог Саве, а по основу 

постигнутих резултата на такмичењима прописаним Календаром такмичења и смотри 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС за претходну школску ___________. 

годину: 

 

Име и презиме ученика   

ЈМБГ ученика   

Назив  и адреса школе   

Име и презиме подносиоца захтева   

ЈМБГ подносиоца захтева     

 
 
 
Уз захтев достављам: 
 

РБ Документа Форма документа 

1. 

Изјаву о члановима породице који живе у заједничком 

домаћинству - узима се у просторијама надлежне 

организационе јединице Општинске управе, а овера врши 

код нотара 

Оригинал 

2. 
Потврда о уписаном разреду текуће школске 

____________. године 
Оригинал 

3. 

Диплома или потврда школе да је освојено једно од прва 

три места на највишем нивоу такмичења, или учешће на 

републичком, односно међународном такмичењу или 

смотри које су прописане Календаром такмичења и смотри 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС 

за претходну школску _______________. годину 

Фотокопија (оригинал на 

увид) 

 
 



 

 

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

гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/18 - аутентично тумачење), 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. 

 
 
  Означите знаком X у пољима испод 

РБ Подаци из документа 

Сагласан сам да 

податке прибави 

орган 

Достављам сам 

1. 
Извод рођених или уверење о држављанству 

Републике Србије за кандидата 
  

2. 

Уверење или потврда ПС о пребивалишту на 

територији општине Врњачка Бања свих 

чланова породице најмање пет година до 

подношења захтева 

Потребна је 

сагласност трећих 

лица на посебном 

обрасцу* 

 

 
 
Напомена: 
 
Својим потписом на овом захтеву потврђујем да сам сагласан/на да надлежни орган, у случају 

потребе, прибави по службеној дужности податке из службених евиденција потребне за вођење 

поступка за које нисам доставио/ла документа уз овај захтев. 

 
∗ Образац изјаве сагласности (ОБРАЗАЦ 1) дат је у прилогу овог захтева. 

Општинска управа  је дужна да  реши предмет у року од 8 дана од дана достављања 

уредне документације; 

Датум __________________ 
 
Подаци подносиоца  захтева: 
 
Адреса: 

_____________________________ 

Број личне карте: 

____________________________ 

Контакт телефон: 

_____________________________ 

Потпис: 
_____________________________ 
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