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БРОЈ: 2

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА И
СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
ЗА ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ РАДА

1. ученицима средњих школа,
2. ученицима средњих школа са инвалидитетом,
3. студентима основних академских студија и
основних струковних студија и студентима на
академским студијама-мастер, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама и докторским академским
студијама.
4. студентима основних академских студија и
основних струковних студија и студентима на
академским студијама-мастер, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама и докторским академским
студијама са инвалидитетом.

Члан 1

Члан 4

Овим Правилником уређују се услови, начин,
критеријуми и поступак за доделу новчаних
средстава ученицима средњих школа и
студентима са територије града Зрењанина за
постигнуте резултате рада и новчаних средстава
за стручно усавршавање у земљи и иностранству,
као и финансирање организовања такмичења и
олимпијада знања.
Давалац средстава је град Зрењанин.

Право на новчана средства имају ученици
средњих школа чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина или јединица
локалне самоуправе, који су први пут уписани у
одређени разред у текућој школској години, чије
се школовање финансира из буџета Републике
Србије и који имају држављанство Републике
Србије.
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На основу чл. 44. и 107. став 2. Статута града
Зрењанина (("Службени лист града Зрењанина",
број 26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и
28/14), Градоначелник града Зрењанина, дана 19.
јануара 2016. године, донео је

Члан 2
Висина новчаних средстава која се додељују
ученицима средњих школа и студентима са
територије града Зрењанина утврђује се
Одлуком о буџету града Зрењанина и
финансијским плановима за извршавање буџета.
Појединачне износе новчаних средстава за
ученике средњих школа, односно студенте
утврђује Градоначелник.
Новчана средства из става 1. овог члана
усклађиваће се са расположивим средствима у
буџету града Зрењанина.
Новчана средства се додељују за школску
годину, а исплаћују се на годишњем нивоу у 9
(девет) једнаких рата.
Члан 3
Новчана средства се додељују:

Право на новчана средства имају студенти
високошколских установа чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина или
јединица локалне самоуправе, који су први пут
уписани у текућој школској години на основне
академске, мастер или докторске студије , чије се
школовање финансира из буџета Републике
Србије и који имају држављанство Републике
Србије.
Поред општих услова, ученици средњих школа,
односно студенти високошколских установа
морају да испуњавају и следеће услове:
1. да имају пребивалиште на територији града
Зрењанина најмање последњих годину дана,
2. да студенти нису у статусу апсолвента,
3. уколико су корисници стипендија или кредита
који се финансирају из буџета Републике Србије
обавезују се да се одрекну исте стицањем

Страна 4

Број 2

Службени лист града Зрењанина

својства корисника новчаних средстава која
додељује град Зрењанин
Члан 5
Новчана средства се додељују на основу
следећих критеријума:
1. ученицима средњих школа:
- да је редован ученик другог или вишег разреда
средње школе,
- да је ученик током средњошколског
образовања остваривао одличан успех,
- да је ученик у претходној школској години
учествовао на републичким такмичењима у
организацији Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије или да је
учествовао на међународном такмичењу.
2. студентима:
- за студенте основних академских студија и
основних струковних студија, да је студент
друге или виших година студија на буџету
Републике Србије,
- за студенте на академским студијама - мастер,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама и
докторским академским студијама, да је студент
на буџету Републике Србије или да трошкове
школовања
плаћа
одговарајући
државни
факултет,
- да је просечна оцена студента 9,00 и изнад,
односно 7,00 и изнад за студенте са
инвалидитетом
- да студент није поновио ниједну годину
студија,
- да студент основних академских студија и
основних струковних студија није навршио 27
година живота, односно да студент на
академским студијама-мастер, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама није навршио 30 година
живота и да студент на докторским академским
студијама није навршио 33 година живота.
Члан 6
Град Зрењанин додељује новчана средства за 40
ученика средњих школа, и за 10 ученика средње
школе са инвалидитетом, као и за 75 студената
од тога за:
- 15 студената са природно-математичких наука,
- 20 студената са техничко-технолошких наука,
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- 20 студената са друштвено-хуманистичких
наука,
- 10 студената са медицинских наука,
- 5 студената уметности,
- 5 студената са инвалидитетом
Уколико се не пријави довољан број студената
за одређену научну дисциплину из става 1. тачки
1. - 5. овог члана Правилника, новчана средства
ће се доделити студентима који испуњавају
критеријуме и услове прописане члановима 4. и
5. Правилника, а припадају другим научним
дисциплинама из става 1. овог члана.
Уколико се пријави већи број студената који
испуњавају критеријуме и услове прописане
члановима 4. и 5. Правилника од броја студената
предвиђеног у ставу 1. овог члана Правилника,
предност ће имати студенти који имају вишу
просечну оцену и који се налазе на вишој години
студија.
Члан 7
Новчана средства додељују се путем Конкурса за
доделу новчаних средстава ученицима средњих
школа и студентима са територије града
Зрењанина за постигнуте резултате рада (у
даљем тексту: Конкурс).
Конкурс расписује Градоначелник, а поступак
спровођења Конкурса обавља Комисија за
доделу новчаних средстава ученицима средњих
школа и студентима са територије града
Зрењанина за постигнуте резултате рада (у
даљем тексту: Комисија).
Комисију образује Градоначелник посебним
решењем.
Комисија има председника и четири члана
Члан 8
Комисија ради и доноси одлуке на седницама.
Седницу Комисије сазива и њеним радом
руководи председник Комисије.
Комисија одлучује већином гласова свих
чланова
Члан 9
Задаци Комисије су:
1. израда образаца пријаве на Конкурс,
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Број 2

Службени лист града Зрењанина

2. спровођење поступка Конкурса,
3. доношење ранг листе ученика средњих школа
и студената на основу критеријума и услова
прописаних члановима 4. и 5. овог Правилника,

Страна 5

решење надлежног органа о степену
инвалидитета и/или решења надлежног органа о
остваривању права на туђу негу и помоћ за
ученике средњих школа са инвалидитетом.
2. студенти подносе:

4. доношење предлога за коначну одлуку о
додели новчаних средстава,
5. обављање других послова
спровођење овог Правилника.

везаних

за

Члан 10

- попуњен пријавни образац
- уверење о уписаној години студија, просеку
оцена током претходних година студија са
списком свих положених испита током студија
(оригинал уверења),

Градоначелник расписује Конкурс за сваку
школску годину.

- уверење да студент није поновио ниједну
годину студија,

Конкурс се објављује у недељном листу
“Зрењанин” и на интернет презентацији града
Зрењанина.

- доказ да се школовање студента основних
академских студија и основних струковних
студија финансира из буџета Републике Србије,

Конкурс из овог члана садржи: услове за доделу
новчаних средстава ученицима и студентима,
документа која се подносе, рокове за
пријављивање на конкурс и одлучивање о
додели новчаних средстава.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати
Члан 11

- доказ да се школовање студента на академским
студијама
мастер,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама и докторским академским
студијама финансира из буџета Републике
Србије или из средстава одговарајућег државног
факултета,
- фотокопију личне карте,

Пријава на Конкурс састоји се од следеће
документације:
1. ученици средњих школа подносе:
- попуњен пријавни образац,
- потврду о упису одређене године средње
школе,
- сведочанство о успеху ученика
доказ о учествовању на републичким
такмичењима у претходној години средње школе
(фотокопија документа), односно доказ о
учествовању на међународном такмичењу,
- потврду о пребивалипту,
- изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу, уколико је корисник стипендије
или кредита који се финансирају из буџета
Републике Србије, да се обавезује да ће се
одрећи исте стицањем својства корисника
новчаних средстава која додељује град Зрењанин,

- потврду о пребивалишту,
- изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу, уколико је корисник стипендије
или кредита који се финансирају из буџета
Републике Србије, да се обавезује да ће се
одрећи исте стицањем својства корисника
новчаних средстава која додељује град Зрењанин,
решење надлежног органа о степену
инвалидитета и/или решења надлежног органа о
остваривању права на туђу негу и помоћ за
студенте са инвалидитетом.
Члан 12
Комисија сачињава ранг листу ученика средњих
школа и студената на основу које Градоначелник
града Зрењанина доноси Решење о додели
новчаних средстава ученицима средњих школа и
студентима са територије града Зрењанина за
постигнуте резултате рада (у даљем тексту:
Решење).
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Број 2

Службени лист града Зрењанина
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Против Решења из става 1. овог члана може се
изјавити жалба Градском већу у року од 8 (осам)
дана од дана достављања Решења

О додели новчаних средстава из става 1. овог
члана одлуку доноси Градоначелник на предлог
Комисије.

Члан 13

Члан 15

Појединачно, сваки ученик средње школе,
односно студент коме су одобрена новчана
средства по наведеном Конкурсу закључује
Уговор о додели новчаних средстава са Градом
Зрењанином.

Новчана средства за стручно усавршавање у
земљи и иностранству и за финанасирање
организација такмичења и олимпијада знања
обезбеђују се у буџету Града Зрењанина.
Члан 16

Уговором о додели новчаних средстава
регулисаће се међусобна права и обавезе
ученика средње школе, односно студента и
Града Зрењанина.
Члан 14
Ученицима
средњих
школа,
студентима
основних академских студија и основних
струковних студија и студентима на академским
студијама
–
мастер,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама и докторским академским
студијама, Град Зрењанин ће у зависности од
расположивих новчаних средстава у буџету,
обезбеђивати новчана средства за стручно
усавршавање у земљи и иностранству, за
финансирање
учешћа
на
такмичења
и
олимпијада знања, као и за израду и
објављивање научних радова у стручним
часописима.
Захтев за доделу новчаних средстава из става 1.
овог члана подноси се у току године Комисији.

Стручне и административне послове за потребе
Комисије обавља Одељење за друштвене
делатности.
Члан 17
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Зрењанина“.
Члан 18
Доношењем овог Правилника престаје да важи
Правилник о додели средстава ученицима
средњих школа и студентима са територије града
Зрењанина за постигнуте резултате рада,
(“ Службени лист града Зрењанина”, број: 33/12
и 1/14).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 016-21/16-II
Дана: 19. јануар 2016. године
ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Чедомир Јањић,с.р.
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