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10.
На основу члана 136. Закона о општем управном 

поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/2016), а у вези 
са чланом 14. Закона о локалним изборима („Сл. 
гласник РС”, бр. 129/07, 34/2010-Одлука УС и 54/11) 
и тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине 
Смедеревска Паланка и именовању Привременог 
органа Општине Смедеревска Паланка („Службени 
гласник РС” број 108/2017)

Привремени орган Општина Смедеревска Паланка 
је на седници одржаној 29. јануара 2018. године 
донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

I
У Решењу о именовању Општинске изборне коми-

сије број 02-168/2017-02/2 од 14.јула 2017. године и 
02-5/2018-02/2 од 27. јануара 2018. године („Међу-
општински службени лист” број 12/2017, 2/2018 
врши се следећа измена:

У делу I, под бројем 7, 9 и 10 уместо:
7. Марине Бјелотомић, заменика члана, коју је пред-

ложила Одборничка група Демократске странке
9. Далиборке Вушуровић, члана, коју је предложила 

Одборничка група Демократске странке
10. Ивана Пеликанта, члана, кога је предложила 

одбор ничка група Демократске странке

У Општинску изборну комисију именују се:
7. Александар Васиљевић, заменик члана, кога 

је пред ло жи ла Одборничка група Демократске 
странке

9. Слађана Мрвовић, члан, коју је предложила 
Одбор ничка група Демократске странке

10. Никола Урошевић, члан, кога је предложила Од-
бор ничка група Демократске странке

Образложење
Законом о локалним изборима (члан 14) предвиђено 

је да Изборну комисију у сталном саставу чине пред-
сед ник и најмање шест чланова које именује Скуп-
ш ти на јединице локалне самоуправе, на предлог 
одбор нич ких група у Скупштини јединице локалне 
самоуправе, сразмерно броју одборника.

Поступајући у складу са напред наведеним одред-
бама и узимајући у обзир утврђене паритете и пред-
ло ге одборничких група, Скупштина општине је на 
седници одржаној 14. јула 2017. године именовала 
Општинску изборну комисију Решењем број 02-
168/2017-02/2.

Решење о именовању Општинске изборне комисије 
број 02-168/2017-02/2 од 14.јула 2017 измењено је 
Решењем Привременог органа Општине Смедеревска 
број 02-5/2018-02/2 од 27. јануара 2018. године.

Дана 29. јануара 2018. године Одборничка група 
Демократске странке је доставила предлог за измену 
решења о именовању Општинске изборне комисије у 
смислу да се уместо:
- Марине Бјелотомић, заменика члана, коју је пред-

ложила Одборничка група Демократске странке
- Далиборке Вушуровић, члана, коју је предложила 

Одборничка група Демократске странке
- Ивана Пеликанта, члана, кога је предложила 

одборничка група Демократске странке

У Општинску изборну комисију именују:
- Александар Васиљевић, заменик члана, кога 

је предложила Одборничка група Демократске 
странке

- Слађана Мрвовић, члан, коју је предложила Од-
бор нич ка група Демократске странке

- Никола Урошевић, члан, кога је предложила Од-
борничка група Демократске странке

Имајући у виду напред наведено донето је решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Ре-
ше ња допуштена је жалба Управном суду у Београду, 
у року од 24 часа од доношења Решења.
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II

Ово решење објавити у „Међуопштинском службе-
ном листу”.

Број: 02-6/2018-02/2
У Смедеревској Паланци, 29. јануара 2018. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
Привременог органа

Општине Смедеревска Паланка
Никола Вучен

11.
На основу члана 86. став 4. Закона о локалној само-

уп ра ви („Службени гласник РС”, број 129/07), чла на 
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Сме-
де ревска Паланка и образовању Привременог органа 
Општине Смедеревска Паланка („Службени гласник 
РС” број 108/2017) и Одлуке о начину пружања 
помоћи ученицима и студентима – младим талентима 
(„МСЛ”, број 1/2018)

Привремени орган Општине Смедеревска Паланка 
је на седници одржаној 29. јануара 2018. године донео

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ 

УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА – 
МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА

I УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се ближи услови за 

остваривање права на помоћ, критеријуми и начин 
доделе и остваривања права за доделу помоћи 
Општине Смедеревска Паланка, ученицима основних 
и средњих школа и студентима.

II ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УЧЕНИКА 
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОМОЋ
1. Услови за остваривање права

Члан 2.
Право на помоћ имају ученици V, VI, VII и VIII 

раз реда основних школа и ученици средњих школа, 
чи ји је оснивач Република Србија, односно јединица 
локал не самоуправе, који су први пут уписани у 
одре ђени разред у текућој школској години, чије се 
школовање финансира из буџета Републике Ср би је 
и буџета локалне самоуправе и који имају пре би ва-
лиш те на подручју општине Смедеревска Паланка, 
нај мање годину дана уназад у континуитету од дана 
доно шења Одлуке (важеће боравиште за интерно 
расељене са КиМ).

2. Критеријуми за утврђивање редоследа кантидата

Члан 3.
Редослед кандидата за доделу помоћи ученицима 

утврђује се на основу:
1. Успеха оствареног у претходном школовању и то:
- општег успеха из претходно завршеног разреда 

основне односно средње школе са најмање просечном 
оценом 4,5;

- успеха оствареног на окружном и републичком 
такмичењу, које је организовало Министарство прос-
ве те, науке и технолошког развоја Републике Србије 
а према календару такмичења и смотри за ученике 
основних школа

- успеха оствареног на међународном такмичењу 
које признаје Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије.

Члан 4.
Успех остварен у претходном школовању исказује 

се бројем бодова и то:
1. општи успех из претходно завршеног разреда 

основне односно средње школе исказује се бројем 
бо до ва у висини просечне оцене из претходно 
завршеног разреда основне школе ( од 4,5 до 5,00);

2. број бодова по основу резултата такмичења:
-освојено једно од прва три места на међународном 

такмичењу – 5 бодова
-освојено прво место на републичком такмичењу – 

4 бода
-освојено друго место на републичком такмичењу 

– 3,5 бода
-освојено треће место на републичком такмичењу 

– 3 бода
-освојено прво место на окружном такмичењу – 2 

бода
-освојено друго место на окружном такмичењу – 

1,5 бода
-освојено треће место на окружном такмичењу – 1 

бод;

3. број бодова на основу остварених резултата на 
смотри ученика:

- прво место на републичкој смотри – 3 бода
- друго место на републичкој смотри – 2,5 бода
- треће место на републичкој смотри – 2 бода
- прво место на окружној смотри – 1,5 бод
- друго место на окружној смотри – 1 бод
- треће место на окружној смотри – 0,5 бода

Као доказ да испуњава услове, ученик доставља 
потврду школе о редовном школовању, фотокопију 
ђачке књижице односно сведочанства о претходно 
завршеном разреду, фотокопију дипломе са такмичења 
односно смотре или потврду школе или организатора 
такмичења да је ученик освојио награду.

Уколико је ученик освојио више награда бодови 
се не сабирају, већ се узима у обзир само награда са 
највише освојених бодова.
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Члан 5.

Кандидати се рангирају према укупном броју бодо-
ва остварених по свим основама који се вреднују за 
доделу помоћи ученицима. Рангирање се врши на 
основу достављене документације.

III ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
 СТУДЕНАТА НА ПОМОЋ

1. Услови за остваривање права
Члан 6.

Право на помоћ имају студенти високошколских 
установа чији је оснивач Република Србија који имају 
пребивалиште на подручју општине Смедеревска 
Паланка, најмање годину дана уназад у континуитету 
од дана доношења Одлуке (важеће боравиште за 
интерно расељене са КиМ).

Право на помоћ имају студенти до навршених 25 
го ди на живота за студенте основних академских сту-
дија, 27 година за студенте мастер академских студија 
односно 29 година за студенте студија трећег степена.

2. Критеријуми за утврђивање редоследа кантидата
Члан 7.

Редослед кандидата да доделу помоћи студентима 
I године студија првог степена утврђује се на основу:

1. Успеха оствареног у претходном школовању и то:
- општег успеха из претходно завршеног разреда 

средње школе са најмање просечном оценом 4,5;
- успеха оствареног на окружном и републичком 

так ми чењу, које је организовало Министарство 
просве те, науке и технолошког развоја Републике 
Србије а према календару такмичења и смотри за 
ученике средњих школа;

- успеха оствареног на међународном такмичењу 
које признаје Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије;

2. Статуса студента који се школује на терет буџета.
Члан 8.

Успех остварен у претходном школовању исказује 
се бројем бодова и то:

1. општи успех из претходно завршеног разреда 
средње школе исказује се бројем бодова у висини 
просечне оцене из претходно завршеног разреда 
средње школе ( од 4,5 до 5,00);

2. број бодова по основу резултата такмичења:
-освојено једно од прва три места на међународном 

такмичењу – 5 бодова
-освојено прво место на републичком такмичењу – 

4 бода
-освојено друго место на републичком такмичењу 

– 3,5 бода
-освојено треће место на републичком такмичењу 

– 3 бода
-освојено прво место на окружном такмичењу – 2 

бода

-освојено друго место на окружном такмичењу – 
1,5 бода

-освојено треће место на окружном такмичењу – 1 
бод;

3. број бодова на основу остварених резултата на 
смотри ученика:

- прво место на републичкој смотри – 3 бода
- друго место на републичкој смотри – 2,5 бода
- треће место на републичкој смотри – 2 бода
- прво место на окружној смотри – 1,5 бода
- друго место на окружној смотри – 1 бод
- треће место на окружној смотри – 0,5 бода.

Као доказ да испуњава услове, студент I године 
студија првог степена доставља фотокопију сведо чан-
ства о завршном разреду средње школе, фотокопију 
дипломе са такмичења односно смотре или потврду 
школе или организатора такмичења и уверење 
високошколске установе о уписаној години студија и 
статусу студента који се школује на терет буџета.

Уколико је студент освојио више награда бодови 
се не сабирају, већ се узима у обзир само награда са 
највише освојених бодова.

Члан 9.
Редослед кандидата да доделу помоћи студентима 

II године и виших година студија првог степена 
утврђује се на основу:

1. Остварене просечне оцене из претходних година 
студија, најмање 8,00

2. Успеха оствареног на такмичењима које је орга-
ни зовало Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије а према календару 
такмичења и смотри за ученике средњих школа у 
ранијем школовању

3. Постојања признатог проналазачког, ауторског 
или иновативног рада, објављени научни и стручни 
радови

4. Награда „Студент генерације”, „Истакнути 
студент”, „Најбољи студент факултета”, „Најбољи 
студент Универзитета”.

Члан 10.
Успех остварен у претходном школовању исказује 

се бројем бодова и то:
1. Успех из претходно завршених година студија, 

исказује се бројем бодова у висини просечне оцене 
положених испита током студирања;

2. Сваки објављени научни или стручни рад доноси 
1 бод приликом рангирања;

3. Награде освојене током студирања доносе 5 
бодова приликом рангирања.

Као доказ да испуњава услове, студент доставља 
потврду факултета о висини просечне оцене свих 
положених испита током студирања и фотокопију 
личне карте.

Уколико већи број кандидата од броја предвиђених 
за доделу помоћи оствари исти број бодова, предност 
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у рангирању има кандидат који уписује вишу годину 
студија.

Уколико студент има више објављених стручних 
и научних радова узимају се у обзир сви радови и 
кумулативно се бодују.

Члан 11.
Редослед кандидата да доделу помоћи студентима 

студија другог степена утврђује се на основу:
1. Остварене просечне оцене из претходног степена 

студија, најмање 8,00
2. Постојања признатог проналазачког, ауторског 

или иновативног рада, објављени научни и стручни 
радови.

Члан 12.
Успех остварен у претходном школовању исказује 

се бројем бодова и то:
1. Успех из претходно завршених година студија, 

исказује се бројем бодова у висини просечне оцене 
положених испита током студирања

2. Сваки објављени научни или стручни рад доноси 
1 бод приликом рангирања.

Уколико већи број кандидата од броја предвиђених 
за доделу помоћи оствари исти број бодова, предност 
у рангирању има кандидат који уписује вишу годину 
студија.

Уколико студент има више објављених стручних 
и научних радова узимају се у обзир сви радови и 
кумулативно се бодују.

Члан 13.
Редослед кандидата да доделу помоћи студентима 

студија трећег степена утврђује се на основу:
1. Остварене просечне оцене из претходног степена 

студија
2. Постојања признатог проналазачког, ауторског 

или иновативног рада, објављени научни и стручни 
радови.

Члан 14.
Успех остварен у претходном школовању исказује 

се бројем бодова и то:
1. Успех из претходно завршених година студија, 

исказује се бројем бодова у висини просечне оцене 
положених испита током студирања

2. Сваки објављени научни или стручни рад доноси 
1 бод приликом рангирања.

Уколико већи број кандидата од броја предвиђених 
за доделу помоћи оствари исти број бодова, предност 
у рангирању има кандидат који уписује вишу годину 
студија.

Уколико студент има више објављених стручних 
и научних радова узимају се у обзир сви радови и 
кумулативно се бодују.

IV НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОМОЋ

Члан 15.
Помоћ се додељује на основу јавног конкурса који 

расписује Комисија за доделу помоћи ученицима и 
студентима.

Конкурсом се утврђују услови за доделу помоћи 
а у складу са одредбама Одлуке о начину пружања 
помоћи ученицима и студентима – младим талентима 
и овог Правилника о условима за доделу помоћи 
ученицима и студентима – младим талентима.

Члан 16.
Конкурс за доделу помоћи расписује се и објављује 

у локалним средствима јавног информисања, на 
огласној табли општине Смедеревска Паланка и сајту 
општине Смедеревска Паланка.

Члан 17.
Спровођење конкурса и избор кандидата врши 

Комисија коју образује Привремени орган.
Члан 18.

Пријава са потребним доказима о испуњавању ус-
ло ва за доделу помоћи доставља се Комисији у року 
који се конкурсом утврђује а који не може бити краћи 
од 8 дана.

Пријаве поднете после рока утврђеног конкурсом 
не узимају се у разматрање.

О додели помоћи одлучује Привремени орган а на 
предлог Комисије.

Комисија утврђује предлог ранг листе, на коју сваки 
кандидат може уложити приговор у року од 5 дана од 
дана њеног објављивања на огласној табли Општине.

О поднетим приговорима Привремени орган ће 
одлучити у року од 5 дана од дана истицања приговора 
и утврдити коначну ранг листу.

Члан 19.
На основу коначне ранг листе Привремени орган 

доноси Одлуку о додели помоћи ученицима и 
студентима у виду једнократне новчане помоћи.

Члан 20.
На основу одлуке Привременог органа о додели 

помо ћи, доноси се решење о додели помоћи учени-
цима и студентима – младим талентима.

Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Међуопштинском службеном листу”

Број: 67-2/2018-02/2
У Смедеревској Паланци, 29. јануара 2018. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
Привременог органа

Општине Смедеревска Паланка
Никола Вучен
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