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ОСТАЛА АКТА
2.
На основу члана 7. Одлуке о стипендирању ученика и студената на територији Oпштине
Горњи Милановац (“Службени гласник Oпштине Горњи Милановац”, број 20/2016), Комисија за
доделу стипендијa Општине Горњи Милановац именована решењем Општинског већа Општине
Горњи Милановац бр.3-06-66/2016 од 03.10.2016. године расписује:
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ
I УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА:
ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ИМАЈУ: студенти високих школа, факултета и докторских
академских студија чији је оснивач Република Србија, који се финансирају из Буџета Републике
Србије, под условом да имају пријављено пребивалиште на територији општине Горњи Милановац
најмање годину дана пре подношења захтева и то:
- студенти прве године факултета који су у претходној школској години завршили средњу
школу и били носиоци Вукове дипломе;
- студенти друге па до завршне године основних студија и студенти докторских академских
студија који су постигли резултат у студирању изражен кроз најмању просечну оцену 8,5 у
претходној школској години;
Студенти могу остварити право на стипендију под условом да током студирања нису
обновили ни једну годину студија, као и да им статус студента није мировао.
Право на стипендију, под истим условима, имају и студенти у статусу избеглих, прогнаних
и привремено расељених лица, који имају пријављено боравиште на територији општине
Горњи Милановац најмање годину дана пре подношења захтева.
ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ НЕМАЈУ:
1. студенти Војне и Полицијске академије, Медицинског факултета Војно-медицинске
академије, за које су средства у потпуности обезбеђена у току трајања студија, као и запослење по
стицању одговарајућег звања
2. студенти који су навршили 27 година живота.
II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Учесник Конкурса подноси (кумулативно):
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1. пријаву која садржи личне податке студента (образац доступан на писарници и интернет
презентацији Општине Горњи Милановац),
2. потврду факултета/високе школе о уписаној години студија, оствареној просечној оцени
најмање 8,5 током претходне године студија као и доказ да се финансирају из Буџета Републике
Србије;
3. доказ да нису обнављали годину током студирања и да нису имали статус мировања;
4. оверену фотокопију личне карте као доказ пребивалишта (уколико је лична карта са чипом
мора бити очитана).
Уколико се пријава подноси на писарници Општинске управе могуће је на лицу места
очитати личну карту.
Сви докази који се прилажу морају бити званичне исправе одговарајуће установе (издати
у прописаној форми и оверени).
III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријаве на конкурс са прописаном документацијом подносе се у периоду од 01.11.2016. до
30.11.2016. године и то поштом, препоручено, на адресу: Општинска управа Општине Горњи
Милановац, Таковска 2, са назнаком “Пријава на конкурс за студентске стипендије Општине Горњи
Милановац за школску 2016/2017. годину” или непосредно на шалтерима писарнице Општинске
управе Општине Горњи Милановац, Таковска 2.
Кандидати који поднесу непотпуне пријаве, биће позвани да их допуне у року од 7 дана од
пријема позива. Уколико у остављеном року не изврше допуну, ове пријаве неће бити ни разматране.
IV ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО ПОДНЕТИМ ПРИЈАВАМА
Одлуку о поднетим пријавама, након закључења Конкурса, доноси Комисија за стипендије
Општине Горњи Милановац.
Кандидат који је незадовољан одлуком Комисије може, у року од 15 дана од дана пријема
обавештења о одлуци, уложити приговор Општинском већу општине Горњи Милановац.
Сва права и обавезе између корисника стипендије и Општине Горњи Милановац биће
регулисана Уговором о стипендирању који, у име Општине Горњи Милановац, потписује
Председник општине Горњи Милановац.
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
бр.4-03-67-18/2016

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Сандра Раловић с.р.
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