СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА XLVIV

ТИТЕЛ, 31. ОКТОБАР 2014. ГОДИНЕ

На основу члана 12. став 1.и члана 24. став
1
2. Одлуке о студентским стипендијама („Службени
лист општине Тител“ број 11/2013), председник
општине расписује

-

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015

-

1. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на конкурсу има :
Студент прве године:
- држављанин Републике Србије,
- са пријављеним пребивалиштем на територији
општине Тител најмање једну годину до дана
објављивања конкурса,
- да није корисник стипендије од другог даваоца
стипендије ,
- да у текућој школској години први пут уписао
студије првог степена
- да је четврти разред средње школе завршио са
просечном оценом не мањом од 4,50.
Студент друге и наредних година студија првог,
другог или трећег степена :
држављанин Републике Србије,
са пријављеним пребивалиштем на територији
општине Тител најмање једну годину до дана
објављивања конкурса,
- да није корисник стипендије од другог даваоца
стипендије, до дана објављивања конкурса,
- да није поновио ниједну годину студија,
- да је у претходним годинама студија постигао
општу просечну оцену не мању од 8,50
- да није у радном односу.
Студент из осетљиве друштвене групе ( лица са
инвалидитетом или тежом хроничном болешћу,
избеглица или расељено лице ,припадник ромске
етничке групе,лице из породице која остварују
право на новчану социјалну помоћ, лице без
једног или оба родитеља и сл .
- држављанин Републике Србије,
са пријављеним пребивалиштем односно
боравиштем на територији општине Тител ,

-
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да није корисник стипендије од другог даваоца
стипендије,
да је у текућој школској години први пут уписао
студије првог степена, односно да није поновио
ниједну годину студија,
да није у радном односу

2. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ
-

захтев за доделу стипендије
фотокопија личне карте студента или штампане
податке са електронске личне карте
оригинално уверење о уписаном зимском
семестру одговарајуће године студија
уверење о просечној оцени положених испита
оверена изјава да није корисник студентске
стипендије или кредита од Министарства
просвете и спорта, Владе
АПВ и других
фондација , организација и предузећа .

Кандидат који је студент на студијама другог
степена подноси поред напред наведених
документа и:
- доказ да није у радном односу - извод из
евиденције незапослених лица Националне
службе за запошљавање или потврду надлежног
органа којом се потврђује да студент није у
радном односу,
Кандидати из осетљивизх друштвених група,
осим напред наведених докумената подносе и
документацију којом доказују припадност
осетљивој друштвеној групи:
- 1) Из материјално угрожених породица и децу
без родитељског старања – потврду Центра за
социјални рад да су примаоци сталне социјалне
помоћи ,
- 2) Из једнородитељских породица извод из
матичне књиге умрлих за преминулог родитеља
или извод из матичне књиге рођених уколико је
родитељ непознат,
- 3) из ромске националне заједнице –потврде
надлежних органа о припадности националној
заједници
(Националног
савета
ромске
националне мањине односно Канцеларије за
инклузију Рома;
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Службени лист општине Тител

4) Лица са инвалидитетом и лица са
хроничном болешћу –потврду удружења
инвалида или лекарско уверење издато од
надлежне Комисије
5) Избегла и расељена лица – потврду
надлежног органа о избегличком статусу
односно статусу расељеног лица .

3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА:
Захтеви са потребном документацијом се
подносе до 21.11.2014. године, Општинској
управи општине Тител( писарница), односно у
месним канцеларијама у насељеним местима
општине.
4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА:
-

Основни критеријуми:
успех остварен у претходном школовању,
ефикасност студирања.
Допунски критеријуми:
учешће на такмичењима , учешће у посебним
програмима или допунским активностима
високошколских установа, учешће у размени
студенатаили волонтерски рад.

Допунски критеријуми се примењују само у
случају да два или више кандидата имају исти
број бодова по основу основних критеријума.
5. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА
КОНКУРСА:
Поступак за доделу стипендија спроводи
Комисија за доделу студентских стипендија.
На основу обављеног Конкурса и приспелих
пријава
Комисија
утврђује
њихову
благовременост ,потпуност и исправност.
Комисија утврђује ранг листе кандидатата
који испуњавају услове за доделу стипендија.
Након спроведеног конкурсног поступка
студент – корисник стипендије ће закључити
Уговор о стипендирању са председником
општине Тител-даваоцем стипендије , којим ће ће
ближе уредити међусобна права и обавезе.
Неблаговремени и непотпуни захтеви се
неће разматрати.
6.

ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА:
Студенту се исплаћује студентска стипендија
у десет (10) једнаких месечних рата.

31. октобар 2014. год.

7. Конкурсни обрасци могу се преузети на сајту
општине Тител, на писарници општине
Тител, Главна 1, или у месним канцеларијама
насељених места.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:67- 6//2014-II
Дана:31.10.2014.године
Тител
Председник општине
Милан Настасић,с.р.
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На основу члана 50. тачка 18. , члана 81.
став 2. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ број 10/2014-пречишћени текст)
и члана 3. Одлуке о студентским стипендијама
(„Службени лист општине Тител“ број 11/2013),
председник општине, доноси
РЕШЕЊЕ
I
УТВРЂУЈЕ
СЕ број и висина
студентских стипендија за школску 2014/2015
годину , према расположивим средствима у
буџету општине Тител за одговарајућу годину из
које се студентска стипендија исплаћује.
II
Број студентских стипендија које се
додељују
у складу са Одлуком о
студентским стипендијама је:
- 6 за студенте прве године студија
- 15 за студенте друге и наредних
година студија првог,другог или трећег степена
III
Број студентских стипендија који се
обезбеђује студентима из осетљивих друштвених
група у складу са чланом 3. став 3. Одлуке је :
- 3 за студенте прве године студија
- 6 за студенте друге и наредних година
студија првог,другог или трећег степена

31. октобар 2014. год.

Службени лист општине Тител

IV
Укупан број стипендија којми се додељују
по овом Решењу је :
- 9 за студенте прве године студија
- 21 за студенте друге и наредних
година студија првог,другог или трећег.
IV
Висина
стипендије која се додељује
студентима
по овом Решењу , месечно је
10.000,00 динара (словима:десетхиљададинара ).
Студенту
се
исплаћује
студентска
стипендија у 10 (десет) једнаких месечних рата, а
студенту завршне године студија са непарним
бројем семестара се исплаћује у 5 (пет) једнаких
месечних рата.
V
Решење објавити у „Службеном листу
општине Тител“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 67- 8/2014-II
Дана: 28.10.2014.године
ТИТЕЛ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Настасић,с.р.

број: 11

страна 221.

