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На основу члана 2, 5, 6, 7,8 и 14 Правилника о награђивању ученика и стипендирању
студената у општини Кула ("Сл.лист општине Кула",бр.1/2011,12/2011-исправка), члана 16,
17, 18, 19 Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине
Кула ( “Сл. лист општине Кула” бр. 24/2017 ), Одељење за друштвене делатности, р а с п и
сује

К О Н К У Р С
ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА
У ШКОЛСКОЈ 2017/2018 ГОДИНИ
На основу члана 2 Правилника о награђивању ученика и стипендирању студената у општини
Кула, право на награђивање ученика остварују ученици, односно студенти и то:
1. НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА
Право на једнократно награђивање остварују ученици основних и средњих школа који су у
протеклој школској години (шк.2016/2017) освојили прво, друго или треће место у појединачној
конкуренцији, на окружном (регионалном), републичком или међународном такмичењу које
организује Министарство просвете Владе Републике Србије или Секретаријат за образовање,
управу и националне мањине Аутономне Покрајине Војводине и то :
1. Окружно (регионално) такмичење:
1 место......20% од просечне нето зараде у општини Кула за првих 6 месеци текуће године
2 место......15% наведене зараде
3 место......10% наведене зараде.
2. Републичко - међународно такмичење:
1 место...... 30% од просечне нето зараде у општини Кула за првих 6 месеци текуће године
2 место...... 25% наведене зараде
3 место..... 20% наведене зараде.
Екипе, тимови, хорови или друге групе такмичара нису предмет овог конкурса
Учесници конкурса уз пријаву на конкурс прилажу:





Фотокопију дипломе о освојеном првом, другом или трећем месту.
Фотокопију првог и другог листа ђачке књижице.
Фотокопију личне карте једног од родитеља.
Фотокопију штедне књижице или текућег рачуна родитеља (или ученика).

2. СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА
Право на стипендирање остварују студенти који:
 се финансирају из буџета Републике Србије,
 у току студирања остварују најмање 240 ЕСПБ
 имају пребивалиште на територији општине Кула, најмање 6 месеци пре расписивања
конкурса,
 први пут уписују годину студија,
 су остварили најмању просечну оцену студирања 9,00 (девет ) у предходним годинама
студија(збирно за све године студирања.)

Право на стипендирање студената не остварују студенти прве године и апсолвенти
Уколико се због ограниченог обима расположивих средстава у буџету општине Кула за текућу
годину, не могу доделити стипендије свим кандидатима који испуњавају услове за добијање
стипендије, предност ће имати студенти са већом просечном оценом.
Уз пријаву на конкурс студенти треба да доставе:





фотокопију индекса (уз увид службеног лица у индекс),
уверење факултета о уписаној години редовних студија, бројем положених испита са
просечном оценом у току студирања,
фотокопију личне карте подносиоца захтева,
фотокопију текућег рачуна у SOCIETE GENERALE SRBIJA BANCI (обавезно)

Изузетно, ван предвиђеног услова из овог правилника, у погледу године студија,
најбољим ученицима четворогодишњег школовања у средњим школама на територији
Републике Србије тзв "Ђаци генерације", доделиће се стипендије и за прву годину студија,
под истим условима као и студентима који су остварили то право по овом правилнику.
Ученици средњих школа, односно студенти из става 1 овог члана треба да поднесу, у року
предвиђеним конкурсом, доказ - диплому или други акт издат од надлежног органа школе да су
проглашени за "Ђака генерације" и доказ о пребивалишту - фотокопију личне карте или друге
исправе која потврђује тражену чињеницу и потврду – уверење факултета о упису.
РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС ЈЕ 15 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У КУЛСКОЈ
КОМУНИ (01.11.2017.ГОДИНЕ) И НА САЈТУ ОПШТИНЕ КУЛА,А БИЋЕ ОГЛАШЕН И У СВИМ
ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА,
ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС СА ПОТРЕБНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ПОДНОСЕ СЕ:
ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ КУЛА, СА НАЗНАКОМ "ЗА КОНКУРСНУ
КОМИСИЈУ ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА" КУЛА, ЛЕЊИНОВА 11,
УСЛУЖНИ ЦЕНТАР (Шалтер број 5 ).
НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.
За додатне информације може се обратити на телефон 025/751-160 и 751-151, 751-146 или
непосредно на назначеној адреси.

Руководитељка одељења
за друштвене делатности
Драгана Потпара

