
На  основу члана 7. Правилника о стипендирању студената дефицитарних 

занимања, награђивању најуспешнијих студената и материјалном помагању сиромашних 

ученика и студената са територије Општине Владичин Хан, Комисија за доделу 

студентских стипендија Општине Владичин Хан, р а с п и с у ј е 

 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА 

СТУДЕНТИМА ДЕФИЦИТАРНИХ ЗАНИМАЊА 

ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012 ГОДИНУ 

 

 

БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОНКУРСА 

За школску 2011/2012 годину у Општини  Владичин Хан додељује се 10 (десет) 

стипендија редовним студентима који се финансирају из буџета Републике Србије на 

факултетима и академијама које образују кадрове дефицитарних струка и занимања у 

општини Владичин Хан, и то: 

Редни 

број 

Струка - занимање Број 

стипендија 

1. Дипломирани инжењер електротехнике за енергетику и 

електронику 

1 

2. Професор физике 1 

3. Дипломирани инжењер грађевинарства 1 

4. Дипломирани инжењер прераде и обраде дрвета 1 

5. Доктор стоматологије 1 

6. Све струке и занимања у VII-1 степену (сви факултети 

који се финансирају из буџета Републике Србије) 

5 

 

Напомена: уколико се по конкурсу за дефицитарна  занимањи не појави ниједан 

кандидат утолико се повећава број кандидата који ће се стипендирати по условима из 

броја 6. претходне табеле. 

 Стипендије се додељује у складу са условима конкурса.  

Уколико се на Конкурс пријави више кандидата који испуњавају услове конкурса, 

предност имају студенти са већом просечном оценом из претходне године студија, 

студенти завршних година студија и студенти слабијег материјалног стања.  



 

УСЛОВИ КОНКУРИСАЊА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 Писмени захтев 

 Потврда Месне заједнице о броју чланова домаћинства у коме студент живи 

 Доказ о пребивалишту на територији Општине Владичин Хан 

 Уверење о редовном упису зимског семестра  2011/2012 и уверење о просечној 

оцени постигнутој у претходним годинама студија – збирно, 

 Уверење о укупном приходу домаћинства (родитеља или старатеља) у периоду 

јануар – јун 2011. године. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Захтев за доделу стипендија за школску 2011/2012 годину са потребном 

документацијом подноси се Комисији  преко Услужног центра општинске управе 

Општине Владичин Хан.  Образац Захтевa  се може преузети у Услужном центру 

Општине Владичин Хан, Светосавска 1, или у електронској форми са званичног сајта 

Општине ВладичинХан – www.vladicinhan.org.rs.  Приликом предаје документације издаје 

се потврда o пријему исте.   

Крајњи рок за подношење документације је понедељак, 

05.03.2012.године. 
Неблаговремено поднети захтеви и непотпуно достављена документација неће 

бити разматрани.  

 

КРИТЕРИЈУМИ  

Додела стипендија вршиће се на основу следећих критеријума: 

1. Дефицитарност занимања (профили од редног броја 1 до 5 у табели)......... 50 бодова 

2. Просечна оцена у току студирања: 

 Између 7,00 и 8,00 ........................................................................................10 бодова 

 Између 8,00 и 9,00 ........................................................................................15 бодова 

 Преко 9,00              ........................................................................................20 бодова 

3. Уписана година студија 

 Друга година     ............................................................................................ 10 бодова 

 Трећа година     ............................................................................................ 13 бодова 

 Четврта година  ............................................................................... ............16 бодова 

 Пета година       ........................................................................................... 18 бодова 

 Завршна година ..................................................................... ..................... 20 бодова 

4. Приходи по члану домаћинства за период јануар – јун 2010. године: 

 нижи од просечне нето зараде у Општини ............................................. 10 бодова 

 једнаки или виши од просечне нето  зараде у Општини ......................   5 бодова 

http://www.vladicinhan.org.rs/


Напомена: Да би кандидат могао да оствари право на стипендију приход по члану 

породице – домаћинства не сме да премаши висину просечне зараде у Републици за 

период  јануар – јун 2011.године. 

Право на стипендију немају кандидати који су за школску 2011/2012 годину 

остварили право на студентску стипендију Министарства просвете и науке 

Републике Србије, односно Фондације за развој научног и уметничког подмлатка 

Републике Србије а сходно члану 11. Закона о ученичком и студентском стандарду. 

На основу наведених критеријума Комисија одлучује по захтевима о додели стипендија у 

року од 15 дана од дана истека рока за пријаву на Конкурс и о својим одлукама 

обавештава учеснике конкурса.  

 

ИСПЛАТА И ВИСИНА СТИПЕНДИЈЕ 

Стипендијје се за текућу годину исплаћују у 10 месечних рата. Износ стипендије утврђује 

се на износ од 4.000,00 динара месечно.  

Кориснику стипендије обуставља се исплата уколико 

 изгуби статус студента 

 самовољно напусти судије односно промени смер одређен Уговором о 

стипендирању 

 студирање добије статус мировања. 

Уговор о стипендирању са корисником закључује Председник Општине Владичин Хан. 

Уговором о стипендирању ближе се уређују права и обавезе даваоца и корисника 

стипендије. У случају раскида уговора, корисник стипендије обавезан је да врати 

целокупни износ примљених средстава у року од 3 месеца од дана раскида Уговора.  

 

 

ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН                                                          П Р Е Д С Е Д Н И К 

13.02. 2012. године                                                                         ____________________ 

                                                                                                           Бранка Милосављевић 

 


