На основу члана 5. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Мало Црниће
(„Служени гласник општине Мало Црниће“, број 18/2008, 2/2012 и 17/2021) и Одлуке о броју стипендиста
и о висини стипендија за стипендирање стдената мастер студија са територије општине Мало Црниће у
школској 2021/2022 години, број 06-2/2022-6, од 31. 01. 2022. године,
Комисија за доделу стипендија општине Мало Црниће, објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
за стипендирање студената мастер студија у школској 2021/2022 години
Средства за стипендије обезбеђују се у буџету општине Мало Црниће за 2022. годину и намењена
су за стипендирање успешних студената мастер студија са пребивалиштем на територији општине Мало
Црниће.
Јавни конкурс се расписује за стипендирање укупно 5 (пет) студената.
I ОПШТИ УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ:
1. Да су редовни студенти;
2. Да имају пребивалиште на територији општине Мало Црниће;
3. Да се школују у образовној установи чији је оснивач Република Србија;
4. Да нису корисници стипендија по другом основу.
II ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ:
1. Да имају просечну оцену најмање 8;
2. Да су школске 2021/2022 први пут уписали одговарајућу годину студија.
III ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ КАНДИДАТИ ПОДНОСЕ:
1. Пријаву за доделу стипендије;
2. Уверење високошколске установе о уписаном зимском семестру у школској 2021/2022
години, са просеком оцена положених испита;
3. Уверење да током студија нису обнављали годину;
4. Фотокопију личне карте, односно очитану биометријску личну карту са чипом;
5. Уверење Месне канцеларије или изјаву два сведока о члановима домаћинства;
6. Уверење о приходима домаћинства у коме живе.
IV ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пријаве за стипендије могу се преузети у Општинском услужном центру у седишту Општине
Мало Црниће, сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у листу „Реч народа“.
Документација се прилаже у оригиналу или овереним фотокопијама.
Пријаве поднете од неовлашћених лица, неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.
Комисија ће извршити избор корисника стипендије полазећи од испуњености услова из овог
конкурса, користећи критеријуме прописане Одлуком о стипендирању студената са територије општине
Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 18/2008, 2/2012 и 17/2021).
Одлука о избору студената биће објављена на огласној табли Општине Мало Црниће и званичном
сајту Општине.
На одлуку о избору кандидата за доделу стипендија може се поднети приговор Општинском већу
општине Мало Црниће у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
Исплата одобрених стипендија врши се у 10 месечних рата од по 20.000,00 (двадесетхиљада)
динара, у току календарске године.
Број: 06-4/2022-01
У Малом Црнићу, 01. 02. 2022 . године
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Момчило Јовановић, с. р.

