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КОНКУРС 
ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 

ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012 ГОДИНУ 
 
 
I 
 

Расписује се конкурс за стипендирање студената за школску 2011/2012 годину.  
 
 

II 
У школској 2011/2012 години право на стипендију може остварити највише 13 
студената према следећем: 
 
Дефицитарна занимања: 

 
1. Дипломирани машински инжењер/дипломирани инжењер машинства – 
мастер – 1 стипендија 
2. Професор енглеског језика – 1 стипендија 
3. Професор математике – 1 стипендија 
4. Професор физике – 1 стипендија 
5. Професор српског језика као језика друштвене средине – 1 стипендија 
6. Дипломирани дефектолог – 1 стипендија 
7. Професор немачког језика – 1 стипендија 
8. Школски професор педагогије – 1 стипендија  
9. Професор - школски психолог – 1 стипендија 
10. Дипломирани фармацеут – 1 стипендија 
11. Дипломирани социјални радник – 1 стипендија 
12. Дипломирани зубар – 1 стипендија 

 
 
Поред горе наведених на конкурс могу да се пријаве и студенти осталих струка и 
занимања с тим да ће се њихово конкурисање узети у обзир на начин како је то 
регулисано Правилником о расподели средстава Фонда за стипендирање студената 
Општине Сента. 
 

III 
 

Висина стипендије износи 6000,00 динара месечно. 
Исплата стипендија за школску 2011/2012 годину по овом конкурсу вршиће се за 
период од 01. 10. 2011. до 30. 06. 2012. године.   
 
 
 
 



IV 
 
 
Пријаву на конкурс за доделу стипендије може поднети студент прве, друге, треће 
и наредне године студија под следећим условима и критеријумима: 
 
- да је држављанин Републике Србије, 
- да има пребивалиште на територији Општине Сента на дан ступања на снагу  
 Правилника о расподели средстава Фонда за стипендирање студената Општине Сента 
  као и на дан подношења пријаве за доделу стипендије, 
- да није навршио 25 година живота - за студента основних студија, односно 26 
  година живота за студента мастерс студија, односно 28 година живота за студента  
  медицине, 
- да није поновио ниједну годину студија, 
- да је студент прве године студија и школује се за дефицитарно занимање, 
- да је уписао студије на факултету у Републици Србији, чији је оснивач Република 
  Србија  
- да је студент дипломских академских студија-мастер (осим студената прве године) 
  који је уписао студије које по наставном програму факултета трају најмање десет 
  семестара (300ЕСБП), уз услов давања године за годину, 
- да је студент докторских академских студија који није у радном односу, који има 
услов давања године за годину, 
- да није стекао статус апсолвента, 
- да није корисник стипендије ни из других извора или из буџета Републике Србије или 
Аутономне Покрајине Војводине. 
 

V 
 
Уз попуњен образац пријаве на Конкурс за доделу стипендије, који је објављен на 
званичној веб страници Општине Сента www.zenta-senta.co.rs, кандидат треба да 
прилаже следећу документацију: 
 
- кратку биографију, 
- оригинално уверење о упису на одговарајућу годину факултета, 
- уверење о просеку оцена за студенте друге и наредне године, 
- уверење о положеним испитима за студенте којима се не издаје уверење о просеку 
  оцена, 
- оверене фотокопије сведочанстава свих разреда средње школе, 
- потврду о пребивалишту за подносиоца пријаве и за малолетна лица, чланова  
  домаћинства, 
- уверење да је држављанин Републике Србије, 
- уверење о приходима у три месеца која претходе месецу подношења пријава за сваког 
члана заједничког домаћинства који остварује приходе, (потврда о заради од 
послодавца и потврда Пореске управе о приходима за предузетнике), 
- потврду о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког 
  домаћинства, 
- доказе о незапослености, 
- фотокопије личних карата за све чланове домаћинства, осим за подносиоца пријаве и 
за малолетна лица, 
- потврду о упису школе за чланове заједничког домаћинства који се школују, 



- фотокопију обе стране картице текућег рачуна, 
- изјаву подносиоца конкурса да није корисник стипендије ни из других извора или из 
буџета Републике Србије или Аутономне Покрајине Војводине,  
- изјаву незапосленог члана породице о висини прихода коју остварује обављањем 
сезонских послова или на други сличан начин. 
 
 

VI 
 
Конкурс или информација о објављеном конкурсу се објављује у средствима јавног 
информисања: Кабловска телевизија, званична веб страница општине Сента, Огласна 
табла Општинске управе општине Сента, „Службени лист општине Сента“ и бар у 
једном дневном  листу на српском и у једном дневном листу на мађарском језику. 
 

VII 
 

Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
 

VIII 
 
Одлука о додели стипендија ће бити донета на основу одредаба Правилника о 
расподели средстава Фонда за стипендирање студената Општине Сента.  
 
Рок до кога ће кандидати бити обавештени о резултатима конкурса је 30 дана од дана 
затварања конкурса. 
 

 
IX 

 
Пријаве са наведеном документацијом предају се лично или путем поште на адресу: 
Општинска управа општине Сента, Одељење за опште управне послове и друштвене 
делатности, 24400 Сента, Главни трг бр. 1., канцеларија број 31 (у згради Скупштине 
општине Сента). 
 
На коверти обавезно назначити: ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ, НЕ 
ОТВАРАТИ! 
 
Ближе информације могу се добити на телефон (024) 655-428. 
 
 Председник општине Сента       
 
                                              Анико Ширкова  

 
 

                                    


