
На основу члана  3.Олуке  о  стипендирању студената  и  ученика  средњих  школа  са
пребивалиштем на територији општине Бач (“сл. Лист општине Бач”, број 22/2013)  и члана
1.  Oдлуке  о  изменама  и  допунама  одлуке  о  стипендирању студената  и  ученика  средњих
школа са пребивалиштем на територији општине Бач, број :011-104/2014-I  од 22.септембра
2014. године и члана 1.и 2. Одлуке о висини стипендија за студенте и ученике средњих школа
са пребивалиштем на територији општине Бач у школској 2015/2016, број 020-6-415/2015-III
од 07. октобра 2015. године, Комисија за доделу стипендија за ученике и студенте са подручја
општине Бач, дана : 08. октобра  2015.г., о б ј а в љ у ј е

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА

СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ У
ШКОЛСКОЈ 2015/2016 ГОДИНИ

I
Општина  Бач  објављује  Конкурс  за  доделу  стипендија  студентима  и  ученицима

средњих школа са пребивалиштем на територији општине Бач у школској 2015/2016. години.

Стипендије се додељују студентима и ученицима који остваре највећи број бодова на
основу следећих критеријума:

 Успех у основној и средњој школи односно успех на студијама
 Приход по члану домаћинства

На основу наведених критеријума Комисија за доделу стипендија утврдиће ранг листу
кандидата.

II

У школској 2015/2016 години утврђује се нето износ стипендије за ученике средњих
школа у висини од:

          - 4.000,00 динара месечно, за ученике са постигнутим успехом од 4,50 – 5,00;  
          - 3.000,00 динара месечно за остале ученике.

У школској 2015/2016 години утврђује се нето износ стипендије за студенте у висини
од :

         - 5.000,00 динара месечно за студенте са постигнутим успехом од 9,00 – 10,00;
         - 4.000,00 динара месечно за остале студенте.

III

             Право на стипендију могу остварити ученици који :
1. Имају држављанство Републике Србије
2. Имају пребивалиште на територији општине Бач
3. Који су први пут уписали одређени разред у текућој школској години у средњој школи

чији је оснивач Република Србија и чије школовање се финансира из буџета Републике
Србије

4. Нису  остварили  право  на  стипендију  или  кредит  коју  додељује  Министарство
просвете, науке и технолошког развоја

5. Не  поседује  некретнине  у  местима  са  средњим  школама  које  похађају,  односно
чланови њиховог домаћинства



6. Нису остварили право на бесплатан смештај у ученичким домовима

Право на стипендије могу остварити студенти који :
1. Имају држављанство Републике Србије
2. Имају пребивалиште на територији општине Бач
3. Који су у текућој години први пут уписали студије првог степена ( основне академске

или  основне  струковне  студије)  или  другог  степена  (мастер  академске  студије)  у
високошколској установи чији је оснивач Република Србија и других високошколских
установа акредитованих у Републици Србији

4. Нису  остварили  право  на  стипендију  или  кредит  коју  додељује  Министарство
просвете, науке и технолошког развоја

5. Не  поседује  некретнине  у  местима  у  којима  студирају,  односно  чланове  њиховог
домаћинства

6. Нису остварили право на бесплатан смештај у студентским домовима
7. Немају статус апсолвента
8. Нису у радном односу
9. Не обнављају актуелну годину школовања
10. Нису навршили 26 година живота

IV

Уз пријаву на Конкурс прилаже се следећа документација :

За ученике:
1. Уверење о држављанству или фотокопија личне карте
2. Уверење о пребивалишту за ученике који не поседују личну карту
3. Потврда о уписаном разреду
4. Потврда о постигнутом успеху или сведочанство и то:

- За ученике првог разреда средње школе просечан успех од петог до осмог разреда основне
школе
-  За  ученике другог разреда средње школе просечан успех из претходног (првог)  разреда
средње школе
- За ученике трећег разреда средње школе просечан успех из претходног (првог и другог)
разреда средње школе
- За ученике четвртог разреда средње школе просечан успех из претходнох (првог,другог и
трећег9 разреда средње школе

5. Уверење о имовном стању, односно катасратрским приходима за све чланове породице
6. За  пољопривреднике-  потврда  Управе за  трезор обрадивој  површини за  период од

01.01.-30.06. такуће године
7. За запослене ( у било ком сектору) – уверење о просечним месечним примањима за

период од 01.01-30.06. текуће године
8. За  незапослене  –  потврда  да  се  налази  на  евиденцији  Националне  службе  за

запошљавање за период од 01.01.-30.06. текуће године или фотокопија радне књижице
9. За  пензионете – уверење Фонда за  пензијско и инвалидско осигурање о просечној

пензији за период од 01.01.-30.06. текуће године
10. За једнородиљске породице – потврда о висини алиментације
11. За самохране родитеље- извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља
12. Изјава о броју чланова породичног домаћинства
13. Оверена  изјава  о  непримању  друге  стипендије,   бесплатан  смештај  у  дом  и  не

поседовању некретнине у местима у коме похађа средњу школу
За студенте :

1. Уверење о држављанству или фотокопија личне карте



2. Потврда о уписаној години студија или фотокопија индекса
3. Потврда о постигнутом успеху студената и то :

- За студенте прве године студија просечан успех од 1-4 разреда средње школе
- За студенте следећих година студија , просечан успех из претходних година студија

4. Уверење  о  имовном  стању,  односно  катасратским  приходима  свих  чланова
домаћинства

5. За  пољопривреднике-  потврда  Управе за  трезор обрадивој  површини за  период од
01.01.-30.06. такуће године

6. За запослене ( у било ком сектору) – уверење о просечним месечним примањима за
период од 01.01-30.06. текуће године

7. За  незапослене  –  потврда  да  се  налази  на  евиденцији  Националне  службе  за
запошљавање за период од 01.01.-30.06. текуће године или фотокопија радне књижице

8. За  пензионете – уверење Фонда за  пензијско и инвалидско осигурање о просечној
пензији за период од 01.01.-30.06. текуће године

9. За једнородиљске породице – потврда о висини алиментације
10. За самохране родитеље- извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља
11. Изјава о броју чланова породичног домаћинства
12. Оверена изјава о непримању друге стипендије,  не остваривању права на бесплатан

смештај у дому и не поседовању некретнине у месту у коме студира

V

Рок за пријаву на конкурс је од 08. -23. октобра 2015. године

Приајве и конкурсна документација се подносе:
 Поштом на адресу : Општинска управа Бач, Комисија за доделу стипендија, Трг др

Зорана Ђинђића број 2
 Лично, у пријемну канцеларију Општинске управе Бач
 Лично у Месним канцеларијама (Бачко Ново Село, Бођани, Вајска, Плавна ,Селенча),

сваког радног дана у времену од 7,30 до 15,30 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Конкурс ће бити објављен на огласној табли у Општинској управи Бач,на огласним
таблама  свих месних канцеларија (Бачко Ново Село, Бођани, Вајска, Плавна ,Селенча), као и
на интернет страници општине Бач www.bac.rs
Одлуку о додели стипендија донеће Комисија за доделу стипендија у року од 15 дана од дана
затварања Конкурса.
Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе Бач и огласним
таблама месних канцеларија и интернет страници општине Бач.

Комисија за доделу стипендија за ученике и студенте
са подручја општине Бач

Број:020-80-1/2015-II
Датум: 08. Октобра 2015. године

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
                                                                                                            Наташа Будић


