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Дана: 14.новембра 2016. године

На основу члана 9. Правилника о студентским стипендијама ("Службени лист општине
Сента", бр. 16/2013), Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске
управе Општине Сента расписује
КОНКУРС
за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на територији Општине
Сента за школску 2016/2017 годину
I
Конкурс се расписује за доделу стипендија за 13 студената са пребивалиштем на
територији Општине Сента за школску 2016/2017 годину.
II
Номинални износ стипендије по студенту месечно износи 8.000,00 динара и исплаћује
се у периоду од 01.10.2016. до 30.06.2017. године.
III
Услови за доделу стипендија за студенте високошколских установа су:
- да су студенти студија првог степена (основне академске студије и основне струковне
студије), студија другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне
студије, специјалистичке академске студије) или студија трећег степена ( докторске
академске студије),
- да су држављани Републике Србије,
- да имају пребивалиште на територији Општине Сента најмање годину дана пре као и
на дан подношења пријаве за доделу стипендије,
- да су студенти најмање друге године на некој од високошколских установа чији је
оснивач Република Србија,аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,
- да нису поновили ни једну годину студија,
- да су студенти прве године студија на некој од високошколских установа чији је
оснивач Република Србија,аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и
школују се за дефицитарна занимања,
- да истовремено не примају више стипендија или кредита из републичког,односно
покрајинског буџета или из других извора.

IV
Уз попуњени образац пријаве на конкурс за доделу стипендије, који је објављен на
званичној интернет страници Општине Сента www. zenta-senta.co.rs, и на Огласној
табли Општинске управе кандидат прилаже:
- уверење о држављанству РС,
- уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике Србије за студента,
- фотокопија личне карте (извод из читача) студента ,
- потврда високошколске установе о висини просечне оцене свих положених испита
током студирања, односно уверење о свим положеним испитима са оценама или друга
исправа издата од стране високошколске установе о просеку оцена до дана
расписивања конкурса,
-за студенте прве године студија - оверене фотокопије сведочанстава свих разреда
средње школе,
- потврда високошколске установе да је студент први пут уписао одређену годину
студија у школској години у којој је објављен конкурс и да је стицао услов давања
године за годину,
- изјава студента која је оверена у општини или суду, да није корисник других
стипендија или кредита из републичког, односно покрајинског буџета или из других
извора, или, уколико је корисник, да ће се по добијању ове општинске стипендије
одрећи других стипендија.
Остала документа која се достављају уз пријаву су:
- кратка биографија,
- уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике Србије за малолетна лица са
којима студент живи у заједничком домаћинству,
- потврда о приходима у три месеца која претходе месецу подношења пријава за сваког
члана заједничког домаћинства
који остварују приходе,(потврда о заради од
послодавца и потврда Пореске управе о приходима за предузетнике ),
- потврда о катастарским приходима у претходној години за све чланове заједничког
домаћинства,
- уверење о незапослености за чланове заједничког домаћинства који нису у радном
односу ,
- изјаву незапосленог члана заједничког домаћинства о висини прихода коју остварује
обављањем сезонских послова или на други сличан начин,
- фотокопије личних карата за све чланове домаћинства, осим за малолетна лица са
којима студент живи у заједничком домаћинству,
- потврду о својству редовног ученика за децу школског узраста,
- фотокопију оверене здравствене књижице, за чланове заједничког домаћинства
уколико се баве искључиво пољопривредном производњом,
- фотокопију обе стране картице текућег рачуна студента,
- изјава студента да није у радном односу,
- изјава о језику студирања и о језику наставе из средње школе.
V
Конкурс се објављује на званичној интернет страници Општине Сента и на oгласној
табли Општинске управе, а обавештење о расписаном конкурсу на локалној кабловској
телевизији.

VI
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
VII
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом,
пријаве поднете на не одговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу,
као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом и непотписане
пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјали се неће оцењивати /
бодовати.
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за
пријављивање.
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију
која је наведена у конкурсу.
VIII
Пријаве на конкурс доставити лично, или путем поште на адресу: ОПШТИНА СЕНТА
Oдељење за општу управу и друштвене делатности, 244000 СЕНТА, Главни трг 1.
Канцеларија 31.
На коверти обавезно назначити: ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ,НЕ
ОТВАРАТИ.
За додатне информације,обратити се на телефон 024/655-427.

Начелник одељења
Мариа Пастор с.р.

