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На  основу члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  број 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 3. Одлуке о 

новчаној помоћи студентима са територије општине Пландиште („Службени лист 

општине Пландиште“, бр. 27/2016) и члана 64. став 1. тачкa 11. и члана 120. Статута 

општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), 

Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 08.10.2018. године, 

расписује 

 

 
К О Н К У Р С 

ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ 

ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ 

 

 
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 
Расписује се конкурс за новчану помоћ студентима прве године факултета 

односно уметничких академија, који имају пребивалиште на територији општине 

Пландиште, за школску 2018/2019 годину.  
 Обавезе које доспевају у овој буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која су планирана Одлуком о буџету општине Пландиште за 2018. 

годину („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2017, 8/2018 и 20/2018) у 

оквиру Програма 14 – Развој спорта и омладине, ПА 0005 Спровођење омладинске 

политике, програмска класификација 1301-0005 функција 160 позиција 154 економска 

класификација  472 - Новчана помоћ студентима I године - Одлука. 

  Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване до износа 

средстава која ће за ту намену бити обезбеђена Одлуком о буџету општине Пландиште за 

2019. годину. 

 
 

II УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 
Право на доделу новчане помоћи имају студенти са пребивалиштем на 

територији општине Пландиште који испуњавају следеће услове: 

 

• да су уписали прву годину студија првог степена (основне академске или основне 

струковне студије) на високошколским 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 (основне академске или 

основне струковне студије) на високошколским установама чији је оснивач 

Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и 

• да нису у радном односу. 
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III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

. 

Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ и 

следећа документа: 

 

1) Уверење да су уписали први пут прву годину студија првог степена (основне 

академске или основне струковне студије) на високошколским установама чији је 

оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 

самоуправе; 

2) Штампане податке са електронске личне карте; 

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

4) Доказ да није у радном односу (изјаву оверену код надлежног органа (нотара) 

којом се потврђује да студент није у радном односу, или уколико је лице 

пријављено на евиденцију Националне службе за запошљавање – потврду НСЗ да 

је лице незапослено). 

 

IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА 
 

Конкурс је отворен од 08.10.2018. до 05.11.2018. године. 

  

 
V ПОСТУПАК 

 
Кандидат за добијање новчане помоћи, подноси пријаву са потребном 

конкурсном документацијом. 

 
Пријаве са доказима о испуњавању услова послати на адресу: Општина 

Пландиште, Услужни центар - Писарница, ул. Војводе Путника бр. 38, 26360 

Пландиште, са назнаком „Конкурс за новчану помоћ студентима“. 

 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

Комисија утврђује предлог листе кандидата. 

Сваки кандидат има право приговора на предлог листе кандидата у року од 8 

дана од дана објављивања на огласној табли Општине и сајту Општине (www.plandiste- 

opstina.rs). 

 
Кандидат подноси приговор општини Пландиште, Комисији за новчану помоћ 

студентима. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена 

одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није 

достављена одговарајућа документација, неће се разматрати. 

 
Комисија  у  року  од  5  дана  утврђује  Коначну  листу  кандидата  и  прослеђује 

Општинском већу општине Пландиште који одлучује о додели новчане помоћи. 

 

 

 

 

 

http://www.plandiste-opstina.rs/
http://www.plandiste-opstina.rs/
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VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ 

 
Образац пријаве се може преузети са сајта Општине (www.plandiste-opstina.rs), 

или у Општинској управи Пландиште, у Канцеларији за младе. 

 
 

Напомена 

 

Додатне информације заинтересовани студенти могу добити у Општинској 

управи Пландиште на телефон 013/861-033. 
 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 612-14/2018-III  

Датум: 08.10.2018. године   

П л а н д и ш т е 

 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Јован Репац, мастер економиста 
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