
 На основу Одлуке о социјалној заштити општине Бабушница (''Скуштински 
преглед општине Бабушница'', број ( 9/11, 2/13, 17/13, 2/16 и 9/17 и 8/19) и Правилника о 
остваривању права из области социјалне заштите породице и деце и других облика 
материјалне помоћи број 110-5/2019-3 од 25.05.2019. године  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 

расписује 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ  
УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

 
 
 
Општинско веће општине Бабушница расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу новчане 

помоћи ученицима и студентима са територије општине Бабушница. Средства за доделу 
новчане помоћи ученицима и студентима обезбеђена су у буџету општине Бабушница. 

 
• УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА 
 
Право на новчану помоћ ученицима  и студентима остварују: 
 

• Ученици средњих школа који путују из села на територији општине Бабушница до 
седишта школе у Бабушници, као и ученици који имају пребивалиште у 
Бабушници а похађају средње школе ван територије општине Бабушница.  
 

• Ученици који похађају основну музичку, балетску или другу врсту школе за 
ученике са изузетним способностима и талентима.  
 

• Ученици  Гимназије и Техничке школе у Бабушници који први пут уписују први 
разред Гимназијe или Техничкe школe у Бабушници. 

 
• Ученици и студенти са сметњама у развоју и са инвалидитетом без обзира да ли су 

на редовном или ванредном  школовању у висини цене месечне аутобуске карте на 
релацији на којој путују са или без пратиоца, као и право на накнаду за исхрану  
 

• Студенти који се налазе на основним струковним, специјалистичким струковним, 
основним академским, мастер академским, специјалистичким академским 
студијама треће, четврте, пете и шесте године студија и докторским студијама који 
имају место пребивалиштa  на територији општине Бабушница најмање 6 месеци 
пре подношења захтева и од тренутка уписа до тренутка подношења захтева нису 
губили више од једне године, да нису у радном односу, као и да нису корисници 
стипендије и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
 
 

 



 
• ИЗНОС НОВЧАНИХ ПОМОЋИ 

 
• Право на новчану помоћ у износу од 1.200,00 динара месечно остварују: 

 
• Ученици средњих школа који путују из села на територији општине 

Бабушница до седишта школе у Бабушници, као и ученици који имају 
пребивалиште у Бабушници а похађају средње школе ван територије 
општине Бабушница;  

 
• Ученици који похађају основну музичку, балетску или другу врсту школе 

односно ученици са изузетним способностима и талентима. 
 

 
• Право на новчану помоћ у износу од 3.000,00 динара месечно остварују: 

 
• Ученици  Гимназије и Техничке школе у Бабушници који први пут уписују први 

разред Гимназије или Техничке школе у Бабушници. 
 

• Право на новчану помоћ у износу од 25.000,00 динара месечно и износ цене 
карте за одређену релацију на коју ученик/студент путује са или без пратиоца 
остварују: 
 

• Ученици и студенти са сметњама у развоју и са инвалидитетом без обзира да ли су 
на редовном или ванредном  школовању. 
 

• Право на новчану помоћ у износу од 6.000,00 динара месечно остварују: 
 
Студенти који се налазе на основним струковним, специјалистичким струковним, 

основним академским, мастер академским, специјалистичким академским студијама 
треће, четврте, пете и шесте године студија и докторским студијама који имају место 
пребивалиштa  на територији општине Бабушница најмање 6 месеци пре подношења 
захтева и од тренутка уписа до тренутка подношења захтева нису губили више од једне 
године, да нису у радном односу, као и да нису корисници стипендије и кредита 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
 

• ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Уз пријаву за добијање новчане помоћи ученици прилажу: 
 

1. Потврду средње школе да су редовни ученици те школе са напоменом да ли је 
школа у трогодишњем или четворогодишњем трајању, 
2. Уверење о пребивалишту  ученика. 

Напомена: За ученике који први пут уписују први разред Гимназије или Техничке школе у 
Бабушници, директори школа достављају спискове ученика на месечном нивоу, на основу 
којих ће се вршити исплата.  



 
 Уз пријаву за добијање новчане помоћи, студенти прилажу:  
 

1. потврду факултета (високе струковне  школе) да је студент треће, четврте, пете и 
шесте године студија, односно докторских студија, 

2. фотокопију  прве стране индекса (ако је студент уписао специјалистичке, мастер  
или докторске студије фотокопије првих  страна свих индекса), да би се утврдио 
континуитет у студирању  (да у току студирања није губио више од једне године). 

3. уверење о  пребивалишту  (да  најмање 6 месеци пре подношења захтева има 
пребивалиште на територији општине Бабушница), 

4. потврду Фонда за пензиско и инвалидско осигурање да није у радном односу, 
 

 
• РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
Рок за подношење документације је 60 дана од дана објављивања позива. 

Захтев за новчану помоћ ученицима и студентима као и сва остала потребна 
документација подноси се Општинској управи општине Бабушница- одсеку за друштвене 
делатности, заједничке и скупштинске послове преко писарнице. 
Неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

 
• ИНФОРМИСАЊЕ О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА 

 
Све информације у вези са Јавним позивом могу се добити у Одсеку за 
друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове, ул. Ратка Павловића 
1, канцеларија број 25 или позивом на број 010/385-112, локал број 25. 
 

Бр. 61-10/2019-3 
У Бабушници,                                                    
25.05.2019. године 

Општинско веће 
Председница 

Слађана Николић с.р. 


