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На основу члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце ("Сл. лист општине Блаце", бр. 

7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана  22. 11. 

2016. године, доноси  

 

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови и поступак за остваривање новчане помоћи, коју Општина 

Блаце додељује студентима са пребивалиштем на територији Општине Блаце или боравиштем на 

територији Општине Блаце за интерно расељена лица. 

 

Члан 2. 

Правилником се уређују основ и критеријуми за утврђивање реда првенства, поступак и органи 

одлучивања, као и друга питања од значаја за избор кандидата за новчане помоћи. 

 

Члан 3. 

Општина Блаце сваке године Одлуком о буџету општине Блаце предвиђа средства за новчану 

помоћ студентима. Висину помоћи утврђује Општинско веће општине Блаце и она се у истом 

износу исплаћује за све студенте кориснике који остваре право на ову врсту помоћи. 

Начелник Општинске управе (у даљем тексту начелник), расписује конкурс за доделу новчанe 

помоћи поштујући одредбе овог Правилника. 

 

Члан 4. 

Категорије студената за доделу новчане помоћи 

 

Право на новчану помоћ могу остварити студенти академских и струковних студија на 

високошколским установама чији су програми акредитовани од стране надлежног Министарства. 

Конкурс није намењен студентима I (прве) године првог степена студија, апсолвентима и 

студентима докторских студија. 

 

Право на новчану помоћ могу остварити следеће категорије студената : 

 

1) Прва категорија су студенти првог степена студија - основних академских, основних 

струковних и интегрисаних студија – од II до IV године студија.  

Додељује се до 80% од укупног броја одобрених новчаних помоћи. 

 

2) Друга категорија су студенти другог степена студија – дипломских академских студија 

(мастер), специјалистичких академских и специјалистичких струковних студија и интегрисаних 

студија - од V до VI година студија.  

Додељује се до 20 % од укупног броја одобрених новчаних помоћи. 

 

Услови за доделу новчане помоћи: 

 да студент у школској години за коју се додељује новчана помоћ први пут уписује 

најмање II (другу) годину на студијама првог степена студија;  

 да студент има најмање просечну оцену 7,50 (седам 50/100) из претходних година 

студија; 

 да студент има пребивалиште на територији општине Блаце односно боравиште најмање 

3 године за интерно расељена лица; 
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 да студент није у радном односу (за кандидате који су студенти на студијама другог 

степена). 

 

Потребна документација: 

 уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија са назначеном 

просечном оценом положених испита из претходних година студија и бројем остварених 

ЕСПБ, односно, за студенте који се први пут уписују на студије другог степена уверење о 

дипломирању на основним студијама (уверење оверава високошколска установа на којој 

студира учесник конкурса); 

 уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар – 

јун текуће године; 

 штампани подаци са електронске личне карте или оверена фотокопија старе важеће 

личне карте; 

 потвда о боравишту за интерно расељена лица (услов - најмање 3 године пријављеног 

боравишта на територији општине Блаце); 

 копија свих писаних страна индекса или оверена потврда високошколске установе да 

студент није изгубио годину током студија; 

 доказ да студент није у радном односу - извод из евиденције незапослених лица 

Националне службе за запошљавање (за кандидате који су студенти на студијама другог 

степена); 

 уговор о закупу стамбеног простора за студента који са породицом живи у изнајмљеном 

стамбеном простору. 

 

Члан 5. 

Критеријуми за рангирање студената 

 

Рангирање кандидата за доделу новчане помоћи се утврђује на основу укупног броја бодова које 

студент оствари према следећим критеријумима: 

 успех остварен током студирања 

 ефикасност студирања 

 материјално стање студента 

 

 Успех остварен током студирања се вреднује на основу просечне оцене свих испита које је 

студент положио током студија, са минималним просеком оцена 7,50 (седам 50/100): 

           просечна оцена    9,51 – 10    =  5     бодова 

                     -||-                9,01 –  9,50 =  4        -||- 

                     -||-                8,51 –  9      =  3        -||- 

                     -||-                8,01 –  8,50 =  2        -||- 

                     -||-                7,50  –  8     =  1        -||-     

                      

     2.   Ефикасност студирања исказује се бројем ЕСПБ бодова, према години студија у коју је 

студент уписан: 

 за студенте који су уписали другу годину студија са мање од 60 ЕСПБ – 1 бод, а са остварених 

60 ЕСПБ – 1,5 бодова,  

 за студенте који су уписали трећу годину студија са мање од 120 ЕСПБ – 2 бода, а са 

остварених 120 ЕСПБ – 2,5 бодова, 

 за студенте који који су уписали четврту годину студија са мање од 180 ЕСПБ – 3 бода, а са 

остварених 180 ЕСПБ – 3,5 бодова, 

 за студенте који су уписали пету годину студија са мање од 240 ЕСПБ – 4 бода, а са остварених 

240 ЕСПБ – 4,5 бодова. 
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 за студенте који су уписали шесту годину студија са мање од 300 ЕСПБ – 5 бодова, а са 

остварених 300 ЕСПБ – 5,5 бодова. 

 

 (ЕСПБ = Европски систем преноса бодова односно број остварених бодова у току студирања) 

 

3.  Материјално стање студента цени се према фактичком материјалном положају породице 

– домаћинства у коме студент живи (плате чланова породице са којима студент живи, стамбене 

прилике, приход од имовине и други приходи). 

Критеријум за материјално стање студента је приход по члану породице који месечно, за период 

од 01-06 месеца текуће године, не прелази ½ просечне нето плате у општини Блаце, према 

последњем објављеном податку Републичког завода за статистику. 

Материјално стање породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по 

члану породице студента за период јануар - јун текуће године. 

 

Mатеријално стање студента бодује се на следећи начин: 

           0 % дo 20%   износа ½ просечне плате*    = 5     бодова 

          више од 20%,  до 40%             -||-                 = 4         -||- 

          више од 40%,  до 60%             -||-                 = 3         -||- 

          више од 60%,  до 80%             -||-                 = 2         -||- 

          више од 80%   дo 100%           -||-                 = 1         -||- 

           

          * износ од  ½ просечне нето плате у општини Блаце по члану домаћинства. 

 

Уколико студент са породицом живи у изнајмљеном стамбеном простору, материјално стање 

студента увећава се за 1 бод.  

За студента који је пријављен на адреси различитој од адресе родитеља у периоду краћем од 3 

(три) године од дана подношења захтева, у просек укупних месечних прихода по члану породице 

студента урачунавају се и приходи родитеља. 

 

Члан 6.  

Рангирање кандидата се врши према оствареном броју бодова на основу достављене 

документације. 

 

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за доделу стипендија оствари исти број бодова, 

предност у рангирању има кандидат са већом ефикасношћу током студирања. 

 

Члан 7. 

Уколико студент који прима помоћ у току школовања изгуби годину и након тога настави редовно 

школовање може поново да поднесе захтев за доделу помоћи, међутим његов приоритет је нижи у 

односу на друге кандидате. 

Мера нижег приоритета је смањивање укупног броја бодова који је студент остварио према 

критеријумима из члана 5. за проценат умањења од 5%. 

 

Члан 8. 

Начелник решавајући по захтевима утврђује наводе и податке, доказе, а по потреби врши њихову 

проверу увидом на лицу места и на други начин и о томе сачињава записник односно службену 

белешку. 

 

Члан 9. 

На основу утврђеног система бодовања начелник сачињава предлог листе кандидата који су се 

пријавили на објављени конкурс, а на основу приложене документације. 
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Члан 10. 

Утврђену листу кандидата начелник доставља Оптинском већу за давање сагласности на исту, 

односно утврђивање броја студената који су остварили право на помоћ, а према укупном износу 

средстава која су Одлуком о буџету општине Блаце за 2017. годину предвиђена за те намене.  

Након добијене сагласности, закључује се Уговор о новчаној помоћи између Општине Блаце и 

студента. 

Новчана помоћ студенту исплаћује се 10 месеци, колико траје једна школска година на академским 

и струковним студијама. 

 

Члан 11. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилника о условима за остваривање 

новчане помоћи-стипендија студентима („Сл. лист општине Блаце“, бр. 11/15 и 8/15). 

 

Члан 11. 

Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број II-400-2006/16 

Дана 22. 11. 2016. год. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

         

                       ПРЕДСЕДНИК 

                                          Зоран Јозић с.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


