На основу члана 2. Одлуке о годишњим наградним студентским стипендијама („Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 23/2021), Општинска
управа општине Владимирци – Одељење за послове органа општине,општу управу и
заједничке послове, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДНИХ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ
I
Општина Владимирци, уређује услове и критеријуме за стипендирање најбољих
студената са пребивалиштем на територији општине Владимирци,на основним академским
студијама и мастер академским студијама, факултетима чији је оснивач Република Србија,
путем годишњих наградних студентских стипендија за школску 2021/2022 годину (период:
новембар 2021- јул 2022.године).
II
Право да конкуришу за наградну студентску стипендију имају студенти прве и
наредних година студија под следећим условима :
- да је лице држављанин Републике Србије
- да има пребивалиште на територији општине Владимирци
- да није поновило ни једну годину студија
- да је на претходним годинама студија постигло просечну оцену најмање 8,50 за сваку
годину студија
- да је студент чије се школовање финансира из буџета Републике Србије
- да је студент који је положио све испите из претходних година
- да је носилац Вукове дипломе (важи само за студенте прве године студија).
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:
IIА – ОПШТИ УСЛОВИ
-

да је подносилац захтева држављанин Републике Србије (приложити уверење о
држављанству издато од стране надлежног органа),
да подносилац захтева има пребивалиште на подручју општине Владимирци
(приложити уверење о пребивалишту издато од стране Полицијске станице
Владимирци),
да уз остале тражене доказе приложи кратку биографију.
IIБ – ПОСЕБНИ УСЛОВИ

-

да није поновило ни једну годину студија
да је на претходним годинама студија постигло просечну оцену најмање 8,50 за
сваку годину студија
да је студент чије се школовање финансира из буџета Републике Србије
да је студент који је положио све испите из претходних година
да је носилац Вукове дипломе (важи само за студенте прве године студија).
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IIВ
Студенти, који су у школској 2020/2021 години остварили право на општинску
стипендију, подносе:
- уверење о пребивалишту,
- потврда факултета на ком је студент, о години студија,
- уверење факултета о просечној оцени за претходну годину школовања.
III
Пријаве на конкурс се подносе сваке године од 01.новембра 2021.године до
10.новембра 2021.године. Пријава и остала конкурсна документа, односно захтеви о
годишњим наградним студентским стипендија за школску 2021/2022. годину, подносе се у
наведеном року Општинској управи општине Владимирци – Одељењу за послове органа
општине,општу управу и заједничке послове и предају се писарници Општинске управе
општине Владимирци или поштом препоручено на адресу: Општинска управа општине
Владимирци (Конкурс за доделу годишњих наградних студентских стипендија за школску
2021/2022. годину стипендија), ул. Светог Саве 34, 15225 Владимирци.
IV
Одлуку о додели годишњих наградних студентских стипендија доноси Председник
општине.
Петоро најбољих студената прве и наредних година студија, у школској 2020/2021
години,који су остварили право на годишњу наградну студентску стипендију,као и петоро
најбољиx студенaтa на основним академским студијама и мастер академским студијама,
факултетима чији је оснивач Република Србија, ће се финансирати из буџета општине
Владимирци, према критеријумима прописаних Одлуком.
Кандидати ће се рангирати преме просечној оцени. У случају да се пријави два или
више кандидата који имају исту просечну оцену, а испуњавају напред наведене услове,
предност ће имати онај кандидат који је уписао вишу годину редовних студија.
Одлуку о испуњавању напред наведених услова са листом студената истиче се на огласној
табли Општине и на сајту Општине Владимирци www.vladimirci.org.rs.
Право на приговор на Одлуку о додели годишњих наградних студентских
стипендија имају студенти – подносиоци пријаве за стипендирање у року од 8 дана од дана
истицања одлуке.
Коначну одлуку по приговору доноси Општинско веће општине Владимирци.
Са студентима се потписује посебан уговор у коме се прецизирају међусобни односи
између даваоца и корисника стипендије.
V
Пријаве на конкурс се подносе на обрасцима који се могу преузети у писарници
Општинске управе општине Владимирци или са сајта www.vladimirci.org.rs.
Све потребне информације у вези са остваривањем права на годишњу наградну
студентску стипендију могу се добити на телефон 015/513-141,локал104,електронска пошта
Biljana Stefanovic <stefanovic@vladimirci.org.rs>. Лице за контакт је Биљана Стефановић,
руководилац Оделења за послове органа општине, општу управу и заједничке послове
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ
НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ
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НАПОМЕНА:
Студенти који остваре право на општинску годишњу наградну студентску стипендију
немају право на студентски кредит, сходно одредбама члана 10. став 14. Закона о
ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник РС“,број:18/2010, 55/2013, 27/2018др.закон и 10/2019).

Документација која се доставља као доказ о испуњености услова предвиђених овим
Конкурсом ,не може бити старија од 6 месеци.
Овај Конкурс објављује се на сајту општине Владимирци www.vladimirci.org.rs,и на
огласној табли Општинске управе општине Владимирци.

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ,
ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

