
П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К  

о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор најбољих студената 

 

Члан 1. 

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

избор најбољих студената (у даљем тексту:Комисија и Награда). 
 

Члан 2. 

Право на новчану награду, имају студенти високошколских установа, друге и 

наредних година студирања,  чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или 

јединица локалне самоуправе,  

  

1) друге и наредних година који су уписани први пут у текућој школској години на 

студије првог, другог или трећег степена,  

2) који имају држављанство Републике Србије,  

3) који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност 

током студирања,  

4) који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају, 

положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену 

најмање 9,00 (девет) и 

5) који имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање шест 

месеци. 

На конкурс се могу пријавити студенти од II до V (и VI) године основних студија и 

студенти другог степена студија, као и студенти докторских студија, а који нису у радном 

односу, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог степена, 

односно докторских студија и уколико испуњавају остале услове овог члана. 

 

Члан 3. 

Учесници конкурса прилажу следећу документацију: 

1) Попуњен образац пријаве 

2) Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија;  

3) Уверење којим су према наставном програму високошколске установе на којој 

студирају, положили све испите из претходних година студија и постигли просечну 

оцену најмање 9,00 (девет); 

4) Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне 

карте; 

5) Потврду о пребивалишту са податком од када је становник општине Пландиште; 

6) Фотокопију уверења о дипломирању на основним студијама (за студенте на 

студијама другог степена, oдносно трећег степена); 

7) Доказ да није у радном односу ( извод из евиденције незапослених лица НСЗ или 

оверену изјаву којом се потврђује да студент није у радном односу);  

 

Члан 4. 

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

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

најбоље студенте“. 



Конкурс ће трајати од 14.03. 2016.. до 14. 04. 2016. године. 

Неблаговремен и непотпуне пријаве неће бити разматране. 

 

Члан 5. 

Комисија ради у седницама  и  одлучује консензусом. 

О раду Комисије води се записник. 

 

Члан 6. 

Комисија усваја предлог листе награђених која се објављује на огласној табли 

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

На предлог листе награђених учесници конкурса могу 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 у 

року од 5 дана утврђује коначну листу кандидата и прослеђује  Општинском већу општине 

Пландиште који одлучује о додели награда.  

Коначна листа се објављује на огласној табли Општине и на веб сајту општине 

(www.plandiste-opstina.rs). 

 

Члан 7. 

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- 34 /2016-II 

У Пландишту, 11.03..2016. године 
 

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

