На основу чланова 16. став 2. и 17. став 1. Одлуке о студентским стипендијама („Службени лист
општине Тител“ број 11/2013), на основу предлога Комисије за доделу студентских стипендија,
председник општине, дана 18.01.2021. године, донео је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ДОДЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

I
У Одлуци о додели студентских стипендија за школску 2020/2021 годину број: 67-4-3/2020-II од
28.12.2020. године у тачки I у табеларном прегледу „РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА ДРУГЕ И
НАРЕДНИХ ГОДИНА СТУДИЈА „брише се кандидат под редним бројем 2.:

2.

Плачкић Никола, Тител

Биолошки факултет, 3. година

12.61

-у тачки I у табеларном прегледу „РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА ДРУГЕ И НАРЕДНИХ ГОДИНА
СТУДИЈА“ после кандидата под редним бројем 15. „додаје се кандидат под редним бројем 16.:

16.

Вујовић Александра
Шајкаш

Факултет техничких наука, 2.
година

11,63

II
У осталом делу Одлука о додели студентских стипендија за школску 2020/2021 годину остаје
непромењена.
III
Против ове Одлуке о измени и допуни Одлуке о додели студентских стипендија сваки кандидат
са утврђене ранг листе има право жалбе Општинском већу општине Тител у року од осам дана од дана
објављивања Одлуке на огласним таблама и сајту општине Тител.

О бр а з л о ж е њ е
Комисија за доделу студентских стипендија разматрала је дана 15.01.2021. године, Изјаву
кандидата са Ранг листе студената друге и наредних година студија Плачкић Николе из Титела, у којој
је обавестио комисију да одустаје од додељене стипендије у општини Тител из разлога што је доби о
стипендију Министарства просвете, науке и технолошког развоја за надарене студенте.

1

Те је у том смислу дана 18.01.2021. године, након утврђених коначних ранг листа Комисија
доставила свој образложени извештај, са предлогом да се по овом Конкурсу, с обзиром на пријављени
број учесника конкурса и број стипендија за доделу, донесе Одлука о измени и допуни Одлуке о додели
студентских стипендија, тако што ће се на коначној ранг листи студента друге и наредних година
студија додати следећи кандидат који испуњава услове прописане Одлуком о студентским
стипендијама.
С обзиром на напред наведено, Председник општине прихватио је предлог Комисије за измену и
допуну Одлуке о додели студентских стипендија, да се додели студентска стипендија учеснику
конкурса наведеном у диспозитиву ове Одлуке.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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Тител
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
мр Драган Божић, с.р.
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