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

 
 

ЗАХТЕВ 
ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПРОСЕЧНИМ ПРИМАЊИМА ПО ЧЛАНУ ПОРОДИЦЕ 

 
На основу члана 6, 9, 10, 11 Законa о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник РС“, бр. 
18/10, 55/13, 27/18 - др. закон и 10/19) подносим захтев за признавање права: 
 
 

Сврха Означити знаком Х 
Ученичка стипендија  
Студентски кредит  
Дом ученика средњих школа  
Студентски дом   
Ослобађање плаћања школарине и сл.  

 
 
 

Име и презиме ученика / студента  
Назив  школе и разред /  
Високошколске установе и године студија  

Име и презиме подносиоца захтева   

ЈМБГ подносиоца захтева  
 
 
Уз захтев достављам: 

РБ Документа Форма документа 

1. Потврду о примањима из радног односа - потврда се 
прибавља од послодавца Oригинал 

2. Изјаву о члановима породице као заједничког домаћиства 
(оверена код нотара) Оригинал 

3. Очитане здравствене књижице и личне карте чланова 
породице Оригинал на увид 

4. Потврду о статусу студента / ученика Оригинал на увид 
 
Упознат/а сам са одредбом члана 103 став 3 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник 

РС“, бр. 18/16 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 Х у пољима испод 

РБ Подаци из документа 

Сагласан сам да 

податке прибави 

орган 

Достављам сам 

1. 
Потврда о приходима од пољопривреде, 
занатске или самосталне делатности - потврда 
се прибавља од надлежне Пореске управе 

  

2. 
Потврда о приходу оствареном од имовине, 
капитала, ауторских права, права од 
индустријске својине и других примања  

  

3. Уверење о катастарском приходу Х  

4. 

Потврдa о статусу по основу пензијског, 

социјалног и инвалидског осигурања за чланове 
породице који нису у радном односу и не налазе 

се на евиденцији незапослених 

  

5. 
Уверење/Извод из евиденције незапослених 
лица - за чланове породице који се налазе на 

евиденцији незапослених 

  

 
Напомене: 
* 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. 
 

* Општинска управа је дужна да  реши предмет  у  року од - истог дана од дана достављања 

уредне документације, у случају да податке о којима се води службена евиденција прибавља 
надлежни орган рок за решевање предмета је до 17 дана. 
 
 
Датум __________________ 

 
Подаци подносиоца  захтева: 
 
Адреса: 

_____________________________ 

Број личне карте: 

____________________________ 

Контакт телефон: 

_____________________________ 

Потпис: 
_____________________________ 

 
 
 



Ми доле потписани под материјалном и кривичном одговорнишћу дајемо следећу 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
Ученику / Студенту ___________________________, стално настањеном на 
територији општине Врњачка Бања, у месту ______________________, ул. 
___________________ бр. ______, уписаном у школу / на високошколску установу 
________________________________________, у сврху остваривања права из области 
ученичког / студентског стандарда. 
 

Напомена: непотребно прецртати. 
Да чланове породице који чине заједничко домаћинство чине: 

Ред. 
бр. 

Презиме и име чланова 
породице Сродство Занимање ЈМБГ 

1.  поднос. захтева ученик / студент  
     
     
     

     
     

     
     

Укупно чланова породице:   
 
ИЗЈАВУ ДАЛИ: 
 
Сведок 1.  
Име и презиме 
_____________________________________________________________________, 
из ___________________________________, улица ____________________________ 
бр. _______, 
бр. л.к. ______________________ издате у _______________________________. 
 
Сведок 2. 
Име и презиме 
_____________________________________________________________________, 
из ___________________________________, улица ____________________________ 
бр. _______, 
бр. л.к. ______________________ издате у _______________________________. 
 

Потврђује се, без упуштања у проверавање тачности изнетих навода, да су сведоци 
својеручно потписали ову изјаву, у свему је за своју признали и на потврду дали. 

 
Без наплате таксе сходно члану 19 став 1 тачка 7 Закона о републичким 

административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 - испр., 61/05, 101/05 - др. закон, 
5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - усклађ. дин. изн., 55/12 - усклађ. дин. изн., 93/12, 47/13 – усклађ. дин. 
изн., 65/13 - др. закон, 57/14 - усклађ. дин. изн., 45/15 - усклађ. дин. изн., 83/15, 112/15, 50/16 - 
усклађ. дин. изн., 61/17 - усклађ. дин. изн., 113/17, 3/18 - испр., 50/18 - усклађ. дин. изн., 95/18 и 
38/19 - усклађ. дин. изн.). 
 


