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187.
На основу члана 40. става 1. тачке 7. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени
лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на
седници одржаној 22.12.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се начин и критеријуми за доделу новчане помоћи (подстицајних
средстава) студентима прве године факултета, односно уметничких академија који имају
пребивалиште на територији општине Пландиште.
Члан 2.
Висину новчане помоћи за сваку годину, број студената као и рокове исплате одређује
Општинско веће општине Пландиште, за сваку календарску годину, а у складу са Одлуком о буџету
за ту годину.
Студентима ће се исплаћивати новчана помоћ у 10 месечних рата.
Члан 3.
Новчана помоћ студентима доделиће се путем Јавног конкурса, који расписује Општинско
веће општине Пландиште и који ће бити објављен на сајту Општине и на огласној табли Општине.
Члан 4.
Конкурс спроводи Комисија за новчану помоћ студентима (у даљем тексту: Комисија), коју
именује председник Oпштине.
Комисија има председника/цу и два члана/ице.
Мандат Комисије траје до окончања активности по конкурсу.
Комисија из става 1 овог члана доноси Правилник о раду, који је усклађен са одредбама ове
Одлуке и који мора да садржи:
 начин рада Комисије
 поступак објављивања јавног конкурса
 документацију потребну за учешће на јавном конурсу
 услове и критеријуме за избор студената којима ће бити додељена новчана помоћ
 поступак доношења Одлуке о студентима којима ће бити додељена новчана помоћ
 друга питања од значаја за рад Комисије.
Члан 5.
Право на доделу новчане помоћи имају студенти са пребивалиштем на територији општине
Пландиште који испуњавају следеће услове:
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да су уписали прву годину студија првог степена ( основне академске или основне
струковне студије) на високим школским установама чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
да имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање 12 месеци пре
расписивања конкурса,
да први пут уписују прву годину студија првог степена ( носновне академске или основне
струковне студије) на високим школским установама чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и
да нису у радном односу.
Члан 6.

Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Одлука о начину и критеријумима расподеле
средстава за доделу материјалне помоћи студентима са територије општине Пландиште („Службени
лист општине Пландиште“, бр. 16/2012)
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Пландиште“, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.
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