Црна Гора
Општина Херцег Нови
Секретаријат за културу и образовање
ЗАХТЈЕВ
ЗА ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ДАРОВИТИМ
УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
Податке под 1 и 2 обавезно испунити.
Основ по којем се конкурише за једнократну новчану помоћ (заокружи
број 3, 4 или 5 и приложи тражено ):
1.Подаци о ученику, студенту
__________________________________________________________________(Име и презиме)
__________________________________________________________________
(Адреса)
_______________________________________________________________
(Број телефона и e-mail)
______________________________________________________________
(Бр.жиро рачуна и назив банке у Црној Гори)

(Копија личне карте и држављанство)

2.Образовни статус ученика, студента
________________________________________________________________
(Назив Школе, Факултета)
________________________________________________________________
(Назив студијског односно школског програма)
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________________________________________________________________
(Мјесто и држава школовања, студирања)
________________________________________________________________
(Уписан разред са постигнутим просјечним успјехом током школовања,

односно година студија са просјечном оцјеном у току студирања)

3. Учешће на такмичењима из знања, разним спортским, културним и
социо-хуманитарним акцијама.
__________________________________________________________
(Доказ о позиву за учешће )

(Препоруке ментора)
________________________________________________________________

(Награде, дипломе, друга признања и сертификати за постигнуте
успјехе )
____________________________________________________
(Спецификација трошкова одласка и других трошкова које су обавеза
ученика односно студента)

4. Учешће на разним умјетничким и научним усавршавањима у земљи
и иностранству
___________________________________________________________
(Доказ о позиву за учешће )
___________________________________________________________
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(Спецификација трошкова одласка и других трошкова које су обавеза
ученика односно студента)
___________________________________________________________
(Препоруке ментора)
5. Куповина неопходне опреме која омогућава или доприноси даљем

развоју даровитих ученика и студената, а без које су у немогућности
или тежем положају за даље развијање својих способности.
_________________________________________________________
(Спецификација трошкова куповине опреме које су неопходна за
даље ученика односно студента неопходна за даље развијање
способности ученика односно студента)
Пилози:
__________________________________
__________________________________
___________________________________
___________________________________

У Херцег Новом,______________

Подносилац захтјева
______________
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