
 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

Број: 

Датум:  

БАБУШНИЦА 

На основу члана 8. Одлуке о стипендирању и другим врстама помоћи студентима 
и ученицима са територије општине Бабушница („Скупштински преглед општине 
Бабушница“, број 36/21), члана 20. Правилника о стипендирању и другим врстама 
помоћи студентима и ученицима са територије општине Бабушница („Скупштински 
преглед општине Бабушница“, број 39/21 и 2/22) и Јавним позивом за доделу једнократне 
новчане помоћи студентима са територије општине Бабушница број: 67-1/2022-4 од 
04.02.2022. године, подносим пријаву за доделу једнократне новчане помоћи студентима 
са територије општине Бабушница подносим 

ПРИЈАВУ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА 
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

 

ИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ПРЕЗИМЕ: ____________________________________________    

АДРЕСА: _______________________________________________ 

ЈМБГ:__________________________________________________ 

СТУДЕНТСАМ______________________________________________________ У______________________ 

                                                           (НАЗИВ ШКОЛЕ/ФАКУЛТЕТА)                            (ОПШТИНА/ГРАД)                                                            

 

 

Уз Пријаву достављам (заокружити редни број):  

1. пријаву на јавни позив (образац пријаве преузима се у услужном центру 
општине, на званичном сајту општине и Центру за социјални рад општине 
Бабушница); 

2. уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија (издаје 
факултет); 

3. уверење да током студирања нису обнављали више од једне године (издаје 
факултет); 

4. фотокопију индекса; 
5. уверење о пребивалишту (издаје ПС Бабушница); 
6. студент са сметњама у развоју доставља медицинску документацију; 
7. Изјаву о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, 

прибављање и обраду личних података о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно 



изјаву да ће странка у поступку сама прибавити податке неопходне у поступку 
одлучивања; 

8. Студент из материјално угрожене породице доставља решење Центра за 
социјални рад и доказ о приходима по члану породице; 

9. Уверење о просечном приходу домаћинства и доказ о броју чланова 
домаћинства (документација се прибавља преко Општинске управе општине 
Бабушница); 

10. Фотокопију картице текућег рачуна, а уколико студент нема сопствени текући 
рачун, фотокопију картице текућег рачуна лица на чији ће рачун бити 
уплаћена средства, очитану/фотокопију личне карте и сагласност другог лица 
да средства буду уплаћена на његов рачун. 

 

Својим  потписом потврђујем да су приложени подаци тачни и да ћу уколико дође до 
неких промена обавестити Центар за социјални рад општине Бабушница. 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 
___________________ 

_____________________ 
Контакт телефон: _______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ 1  
Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3.  Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), којом је прописано да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 
Поступак покрећем код ................................................................................................................. 
ради остварививања права............................................................................................................. 
и тим поводом дајем следећу 

 
И З Ј А В У 

 
I  Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради  личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања. 1  

.......................................... 
                     (место) 

..........................................                                                                                      ................................................ 
                  (датум)                                                                                                   (потпис даваоца изјаве) 

II  Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сам/а за 
потребе поступка прибавити: 2 
 а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су неопходни 
за одлучивање.  
 б) следеће податке:3 
 

1. ............................................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................................. 

Упознат/а сам да уколико  наведене личне податке неопходне за одлучивање органа  не поднесем у року 
од....................дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

..........................................  
                          (место) 

 
..........................................                                                                                         ............................................... 
                  (датум)                                                                                                      (потпис даваоца изјаве) 

 
1 Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр.87/2018), орган власти обрађује 
податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу 
остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела 
економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, 
а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица. 

2 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила  

3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о 
чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама. 

 

 

 

 

 


