
На основу Oдлуке о начину и критеријумима расподеле средстава за доделу 

материјалне помоћи студентима са територији општине Пландиште („Сл.лист 

општине Пландиште“, бр. 11/2012) и Решења о именовању Комисије за доделу 

материјалне помоћи студентима са територији општине Пландиште број 02-85/2015-III, 

Комисијa за доделу материјалне помоћи студентима са територији општине Пландиште 

дана 04.11.2015. године,  доноси 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К  

о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу  

материјалне помоћи  студентима 

 

I 

Овим правилником утврђују се услови и мерила, поступак и начин рада Комисије за 

доделу материјалне помоћи  студентима (у даљем тексту:Комисија и Помоћ) 
 

II 
 

Право на доделу материјалне помоћи имају студенти  који испуњавају следеће 

услове: 

 

1. Да имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање 6 месеци; 

2. Да су студенти  (из буџета и самофинансирајући) који студирају на територији 

Републике Србије 

3. Даукупан просечан месечни приход по члану заједничког домаћинства, у предходна 

три месеца пре конкурисања, не прелази износ од 15.000,00 динара;  

4. Да у власништву или закупу немају више од 2 хектара земљишта по члану 

заједничког домаћинства; 

 

 

III 

 

Право на материјалну помоћ имају студенти који остварују највећи број бодова, 

утврђен збиром бодова по основу примања у заједничком домаћинству. 

У случају да више кандидата на ранг листи имају исти број бодова, предност ће 

имати кандидат са старијих година студија (друга, трећа, четврта...). 

Рангирање подносилаца пријаве врши се на основу бодова по следећим 

критеријумима: 

 

1. Домаћинства без прихода ...10 бодова; 

2. Просечна примања по члану заједничког домаћинства од 01,00 динара до 10.000,00 

динара...7 бодова; 

3. Просечна примања по члану заједничког домаћинства од 10 001,00 динара до  

15.000,00 динара....5 бодова;  

4. Једнородитељска породица (студент који има једног родитеља) добија         

додатних ....5 бодова; 

 



IV 

 

   Поступак за решавање захтева за помоћ спроводи Комисија, на основу поднетог 

захтева и  следеће документације : 

 

1. Потврде о пребивалишту са податком од када је становник општине Пландиште; 

2. Уверења са факултета ; 

3. Потврде о просечном примању за чланове заједничког домаћинства за последња 

три месеца; 

4. За пољопопривредна газдинства, уверења о имовном стању и структуру биљне 

производње за текућу годину из Управе за трезор, Филијале Вршац; 

5. Оверену Изјаве о заједничком домаћинству; 

6. Потврде Националне службе за запошљавање за незапослене чланове 

заједничког домаћинства; 

 

Образац пријаве налази се на сајту општине www.plandiste-opstina.rs). 

  

 

Проверу захтева и документације на терену врши Комисија. 

Уколико се појаве нови и важни елементи везани за претходно обрађен захтев, 

Комисија задржава право на поновно разматрање захтева. 

V 

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова послати на адресу: Општина Пландиште, 

Услужни центар -Писарница, Војводе Путника 38. 26360 Пландиште, са назнаком „За 

материјалну помоћ студентима“. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 

 

VI 

 

Комисија доноси одлуке о додељивању помоћи, на основу реда првенства 

сачињеног према следећим критеријумима: 

 

1. Домаћинства без прихода ...10 бодова; 

2. Просечна примања по члану заједничког домаћинства од 01,00 динара до 10.000,00 

динара.....7 бодова; 

3. Просечна примања по члану заједничког домаћинства од 10 001,00 динара до  

15.000,00 динара....5 бодова;  

4. Једнородитељска породица (студент који има једног родитеља) добија         

додатних ....5 бодова; 

 

 

 



VII 

 

Комисија ради у седницама  и  одлучује консензусом. 

О раду Комисије води се записник. 

 

VIII 

 

Комисија усваја предлог листе корисника која се објављује на огласној табли 

Општине и на сајту општине (www.plandiste-opstina.rs). 

На предлог листе корисника подносилац захтева може уложити приговор Комисији 

преко писарнице Општине, у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе. 

После провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, Комисија 

доноси одлуку о коначној листи корисника која се објављује на огласној табли Општине и 

на сајту општине (www.plandiste-opstina.rs.) 

На Одлуку о коначној листи корисника, учесници конкурса могу изјавити жалбу 

Општинском већу општине Пландиште, у року од 8 дана од дана објављивања Одлуке. 

  

IX 

 

На основу одлуке Комисије и коначне листе, Општина и корисник Помоћи 

закључују Уговор у писаној форми којим се регулишу међусобна права и обавезе.  

 

X 

 

Овај правилник је сачињен у 4 примерка.  

Комисија врши измене, допуне и тумачење овог правилника. 

Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Комисије. 

 

 

Број: 612-24/2015-III   

Датум: 04.11.2015. године 

                                                                                                    Председник Комисије 

                     Ендре Сабо, с.р. 

 

http://www.plandiste-opstina.rs/
http://www.plandiste-opstina.rs/

