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потребна за учешће на Конкурсу за доделу новчане наканаде студентима  

дела трошкова студирања на факултетима у Републици Србији по одредбама 

         Одлуке о новчаним наградама ученика, наставника и професора   и новчаним           

накнадама студентима дела трошкова студирања 

(''Службени гласник општине Уб'' број 28/2012) 

 

 

 

 1. Пријава за доделу новчане наканаде - Образац 1 

 

2. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће  године студија,  

 

3. Уверење о укупној просечној оцени у завршеној средњој школи - Образац 2а 

 

 4. Три примерка  решења о исплати новчане накнаде – Образац 3 

 

 5. Фотокопија индекса:   

  

 5.1 за студенте основних aкадемских студија 

 - прве стране индекса и стране на којој је овера последњег уписаног семестра  

   

 5.2. за студенте дипломских академских студија(мастер) 

 - прве стране индекса  и стране на којој је овера последњег уписаног семестра 

 - прве стране индекса основних студија и фотокопија страна свих овера семестара   

  

6. Фотокопија картице текућег рачуна или фотокопија Уговора о вођењу текућег  

рачуна 

 

           7. Фотокопија личних карата за студента, родитеље или старатеља, и то:  

 7.1. Очитана нова  лична карта (са чипом) 

 7.2  Фотокопија нове личне карте без чипа 

 7.3. Фотокопија личне карте на старом обрасцу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 67- ___ -  ___ /2012-05 _________________________________________ 

 
(презиме и име, штапаним словима) 



 

Образац број 1 

Република Србија 
Да ли сте као студент користили 

стипендију СО Уб 
Да  -  Не Општина Уб 

Скупштина општине Уб 

  Уб, 3. октобра број 4     
 

ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ СТУДЕНТИМА 

ДЕЛА ТРОШКОВА СТУДИРАЊА 

 

 

 Молим да ми се на основу Конкурса за школску 2012/2013 годину додели новчана наканда за 

уписану __________ годину ______________________________________________ студија 
                                                  (I,II,III,IV,V,VI)                                                   (основних академских – дипломских академских )         

на __________________________________ смер/група ________________________________________   
                                                  (назив факултета)                                                                                                           

у _______________________ где
    

сам прив пут уписан школске ________/_________ године,  
                                (место) 

број досијеа __________________ .
    

  

Подаци из личне карте студента 

  

1. лични број грађана               

  

2. Презиме, средње слово и име _________________________________________________________ 

  

3. Улица _________________________________________________________ 

  

4. Кућни број      

  

5. Поштански број       

  

6. Назив задње поште _________________________________________________________ 

  

7. Место пребивалишта _________________________________________________________ 

  

8. Општина пребилишта Уб 

 

9. Наведите датум уписа, назив и седиште 

факултета одн.академије, на којој сте први пут 

уписани по завршетку средње школе, односно 

пре уписа факултета одн. академије на којој 

сада студирате 

Назив и место 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Датум уписа 

 

 

10. Просечна оцена постигнута  

 у току студија 

 

 
Изјављујема под моралном и кривичном одговорношћу да су наведени подаци тачни. 

 ________________________________________ 

 
(Пуно име и презиме, писаним словима) 

Датум  

 _________________________________________ 

_______________ 2012. године 
(потпис) 

  

 Телефон (ф/м): ______________________________________ 

  



 

Образац број 2 

_____________________________________________  
                                         (Назив факултета ( академије) 

У ____________________________________  

 

Број __________________________________  

 

Датум ________________________________  

 

 

 

У  В  Е  Р  Е  Њ  Е 

 

 

 Студент ____________________________________мбг. __________________________, рођен  
                                                                      (Презиме, средње слово и име) 

у ________________________ општина ________________________, ове школске 2012/2013 године  

 

уписао је _____________ (____________) годину_____________________________________________  
                                  (римски број)                      (словима)                                                                   (основних академских – дипломских академских) 

студија на __________________________________ , смер/група ________________________________ 
                                                                    (назив факултета)                                                                                                          (назив смера/групе) 

у _______________________, чије се студирање финасира из буџета Републике Србије.  

 

 

  

 Према наставном плану и програму факултета (академије), студент је положио све испите,  

 

Односно пренео је ___________ (____________________) испита.  

 
                                                               (број)                                      (словима) 

 Према статуту факултета (академије) настава траје __________ (________________) се- 
                                                                                                                                                                                     (број)                               (словима) 

местара са обимом од 180/240 (60/120) ЕСПБ бодова 

 

 

 Студент је средњу школу завршио _____________ године, а након тога је први пут уписао  
                                                                                                                         

први семестар школске  __________/__________ године на __________________________________.  
                                                                                                                                                                                                       (назив факултета) 

 Школске __________/__________ године имао је статус мировања због __________________  
                                                                                                                                                                                                                                   (навести разлог 

________________________________________________________.  
                                                  који има за последицу статус мировања) 

 

 Уверење се издаје ради пријаве на конкурс за доделу новчане накнаде студентима дела 

трошкова студирања.. 

 

Датум: 

м. п. 

 

  

________________________ ____________________________ 

 
(овлашћено лице високошколске установе) 

 
Напомена:  Потребни подаци могу бити дати и на обрасцу факултета  



 

Образац број 2а 

_____________________________________________  
                                                      (Назив средње школе) 

У ____________________________________  

 

Број __________________________________  

 

Датум ________________________________  

 

 

 

 

У  В  Е  Р  Е  Њ  Е 

 

 

 ___________________________________________мбг. __________________________, рођен  
                                                                (Презиме, средње слово и име) 

у ______________________ општина ______________________, уписао-ла је школске 20____/20____ 

 

у _________ (______________) разред ____________________________________________________, 
       (римски број)                  (словима)                                                                                                   (Назив средње школе) 

чије се школовање финасира из буџета Републике Србије. 

 

 

 У претходним разредима школе постигао је школски успех са просечном оценом, и то:  

 

Редни 

Број 

Разред Просечана оцена, 

број 

Просечана оцена, 

словима 

1. Први   

2. Други   

3. Трећи    

4. Четврти   

    

5. Укупна, просечна оцена   

 
  

 Уверење се издаје ради пријаве на конкурс за доделу новчане накнаде студентима дела 

трошкова студирања. 

 

Датум: 

м. п. 

 

  

________________________ ____________________________ 

 
(овлашћено лице средње школе) 

 
Напомена:  Потребни подаци могу бити дати и на обрасцу средње школе  

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                                                      Образац број 3 

 

 
 

На основу члана 23., 25., 26., 30 и 31. Одлуке о новчаним наградама ученика и новчаним 

накнадама  студентима дела трошкова студирања (''Службени гласник општине Уб'' број 

28/2012), 

 Комисија за доделу новчане накнаде дела трошкова студирања, дана 

_____________2012. године доноси 

 

Р е ш е њ е 

о исплати новчанe накнадe дела трошкова студирања  

 

 1. Одобрава се _____________________________, из 

____________________________________, студент _________________ године 

________________________________   у ________________ исплата новчане накнаде дела 

трошкова студирања у износу од 60.000 динара за наставну 2012/2013 годину, коју је 

именовани остварио на основу Одлуке о исплати новчане накнаде дела трошкова студирања 

за школску 2012/2013 годину члан ______ редни број ______(члан и редни бр. попуњава комисија). 

 

 2. Исплату накнаде из тачке 1. овог решења извршити на терет буџета општине Уб – 

позиција 42 одлуке о буџету општине Уб за 2012. годину (''Службени гласник општине Уб'' 

број 13/2011, 8/2012 и 28/2012), једнократно или у више рата, зависно од висине обезбеђених 

средстава, а на жиро рачун студента број ________________________________. 

 

3. Исплатилац накнаде обуставиће исплату накнаде ако студент: 

 1) изгуби статус студента чије студирање се финансира средствима буџета  Републике 

Србије; 

 2) прекине студирање на факултету на чијим студијама је остварио право на накнаду у 

складу са одредбама ове одлуке; 

 3) заснује радни однос; 

 4) или један од родитеља или старатеља одјави пребивалиште са територије општине 

Уб; 

 5) писменим путем обавести исплатиоца накнаде да не жели исплату накнаде; 

 6) буде осуђен за кривично дело, без обзира на висину и врсту изречене казне; 

7) у другим случајевима утврђеним решењем о исплати накнаде. 

 Студент прималац накнаде дужан је у року од 30 дана рачунајући од дана настанака 

околности из тачке 3. овог решења, да уплатом  на рачун исплатиоца накнаде врати цео 

износ исплаћене накнаде. 

 

 Председник Комисије 

Број: 67-___ - ___   /12-01  

 Славица Глишић 

 

 

 


