ПРЕДЛОГ
На основу члана 3., 11. и 11а.Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник РС“ бр.
18/2010 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 и
101/16) и члана 41. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14 – пречишћени
текст и 72/15), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана _____________ године,
донела је

ОДЛУКУ
О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на студентску стипендију, као и услови и начин за остваривање права
на студентску стипендију. Студентске стипендије обезбеђују се за студенте високошколских установа и
додељују се у две категорије: редовне и посебне.
Члан 2.
СредствазафинансирањестипендијаобезбеђујусебуџетомопштинеДимитровград,
циљстипендирањајепомагањепородицамастуденатазањиховошколовање и даљенапредовање.

а

IIРЕДОВНЕ СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ
Члан 3.
Код додељивања редовних студентских стипендија основни и једини критеријум је постигнути успех
студената током целокупног школовања на високошколским установама.
Условизаостваривањеправанаредовну студентску стипендијуза студенте високошколских установасу:
- дасудржављаниРепубликеСрбије;
- даимајупребивалиштенатериторијиопштинеДимитровград ;
- дасустудентиод друге до завршне године студијапрвогстепена ( основних, струковних и
интегрисанихакадемскихстудија)
у
трајању
од
најмање
шест
или
осам
семестараилистудијадругогстепена ( мастеракадемскестудије) и докторскихстудија ;
- даимајууспехсависоком просечном оценомтокомсвихгодинастудија, односно да просечна оцена свих
положених испита буде виша од 9 за студенте који се школују на високошколским установама на
територији Р. Србије, односно преко 5 за студенте који се школују на високошколским установама на
територији Р. Бугарске;
- да у години у којој је објављен конкурс, први пут уписује конкретну годину студија, да је стицао услов
давања године за годину (да ниједну годину није уписао двапут);
даистовременонепримајувишестипендијаизопштинског,
републичкогбуџетаилиизсредставадругихправнихлицакојисукорисницибуџета.

Члан 4.
Потребнадокументакојаседостављајуузпријаву(
уоригиналуилиоверенојфотокопији
којимаседоказујеиспуњеностусловаизчлана3.овеОдлукесу:

)

- уверење о држављанствуРепубликеСрбије;
- уверење о пребивалиштуиздато у МУП-у РепубликеСрбије (по службеној дужности прибављају
службе Општинске управе) у трајању од најмање 1 године;
- фотокопијаличнекарте ( изводизчитача) студента;
потврдафакултета
о
висинипросечнеоценесвихположенихиспитатокомстудирањадодана
расписивањаконкурса, са обрачунатом просечном оценом;
потврдафакултетадајестудентпрвипутуписаоодређенугодинустудија
којојјеобјављенконкурс и да је стицао услов давања године за годину;

у

школскојгодини

у

- фотокопија текућег рачуна студента.
III ПОСЕБНЕ СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ
Члан 5.
Код додељивања посебних студентских стипендија, критеријуми за додељивање су социјални статус
студента и постигнути успех током целокупног школовања на високошколским установама.
Ови критеријуми биће прецизније регулисани Правилником, који доноси Општинско веће општине
Димитровград.
Условизаостваривањеправанапосебну студентску стипендијуза студенте високошколских установасу:
- дасудржављаниРепубликеСрбије;
- даимајупребивалиштенатериторијиопштинеДимитровград ;
- дасустудентипрвогстепена студија ( основних, струковних и интегрисанихакадемскихстудија) у
трајању од најмање шест или осам семестараилистудијадругогстепена ( мастеракадемскестудије) и
докторскихстудија;
-да у години у којој је објављен конкурс, први пут уписује конкретну годину студија;
даистовременонепримајувишестипендијаизопштинског,
републичкогбуџетаилиизсредставадругихправнихлицакојисукорисницибуџета.
Члан 6.
Потребнадокументакојаседостављајуузпријаву(
уоригиналуилиоверенојфотокопији
којимаседоказујеиспуњеностусловаизчлана5.овеОдлукесу:

)

- уверење о држављанствуРепубликеСрбије;
- уверење о пребивалиштуиздато у МУП-у РепубликеСрбије (по службеној дужности прибављају
службе Општинске управе) од најмање 1 године;
- фотокопијаличнекарте ( изводизчитача) студента;

потврдафакултета
расписивањаконкурса;

о

висинипросечнеоценесвихположенихиспитатокомстудирањадодана

потврдафакултетадајестудентпрвипутуписаоодређенугодинустудија
којојјеобјављенконкурс;

у

школскојгодини

у

- уверење о просечном месечном примању по члану домаћинства;
- фотокопија текућег рачуна студента.
IV ПОСТУПАК ДОДЕЉИВАЊА СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
Члан 7.
Студенскестипендијеседодељујунаосновуконкурсазадоделустипендијастудентимависокошколскихустан
ова, које, засебно за редовне и посебне студентске стипендије,расписујеПредседникопштине.
Конкурси из претходног става садрже:
- условезадоделустипендија по оба основа (редовне и посебне);
- критеријумезарангирањеучесникаконкурса;
- број и номиналниизносстипендија;
- потребнадокументакојимаседоказујеиспуњеностуслова;
- рокзапријављивањенаконкурс;
- место, време и начиндостављањапријаве и документације.
Конкурс се објављује на огласној табли скупштине општине Димитровград, на званичном сајту
општине, као и у локалним медијима и траје 30 дана.
Члан 8.
Пријаванаконкурс,
сапотребнимдокументима,
подносисенепосредноилипутемпоштеОдсекузадруштвенеделатностиОпштинскеуправе.Пријавасеподно
синајединственомобрасцукојисепреузиманасајтуопштинеДимитровградилинепосредно
у
Одсекузадруштвене делатности .
Свидоказикојисеприлажуморајубитизваничнеисправеодговарајућеустанове (издати у прописанојформи
и оверени).
Члан 9.
Разматрањеподнетихпријава и формирањепредлогаранглистеврше стручне службе Одсека за друштвене
делатности.
Члан 10.
Кандидати за остваривање права на редовну стипендију рангирају се на основу остварених бодова у
зависности од висине просечне оцене свих положених испита до дана расписивања конкурса.

Члан 11.
Кандидати за остваривање права на посебну стипендију рангирају се на основу збира остварених бодова
у зависности од просечном месечном примању по члану домаћинства и остварених бодова у зависности
од висине просечне оцене свих положених испита до дана расписивања конкурса.
Члан 12.
Број и врсте стипендија, као и новчани износ истих за сваку школску годину, биће прецизније одређени
Правилником, који усваја Општинско веће.
Истим Правилником биће детаљније описан начин бодовања кандидата приликом формирања ранг
листи. Студентске стипендије исплаћују се на месечном нивоу, у трајању од 10 месеци.
Члан 13.
Свакиучесникконкурсаимаправодаподнесеприговорнапредлогранг-листе у рокуод 7
данаодданаобјављивањалисте.
Образложениприговорсеподноси у писанојформиОдсеку за друштвене делатности.
Наконодлучивањапоприговоримаодноснонаконистекароказаподношењеприговорауколиконисуподнети,
стручне
службе
Одсека
за
друштвене
делатностиутврђујуконачнуранглистуиисту
достављајуОпштинском
већу
на
усвајање.Наконусвајањаконачнеранглисте,
истасеобјављујенаогласнојтаблиуправе иназваничномсајтуопштинеДимитровград.
Сви кандидати који су остварили право на студентску стипендију, потписују Уговор о додели
студентских стипендија са Председником општине.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Корисник стипендије губи право на општинску студентску стипендију до краја свог школовања ако се
утврди да подаци који су наведени као основ за остваривање права на стипендију, не одговарају
чињеничном стању.
Корисник стипендије је дужан да, уколико у току школске године промени статус или дође до промена
које су од утицаја за даље коришћење стипендије, исте одмах, а најкасније у року од 15 дана, пријави
надлежној служби ОУ.
Даном наступања промена из претходног става корисник стипендије губи право на даље стипендирање.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о стипендирању и другим врстама надокнада
студентима и стручњацима са територије општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 86/11,
63/13 и 95/15).
Обр азло жење
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 3., 11. и 11а. – став 19 Закона о ученичком
и студентском стандарду („Сл. гласник РС“ бр. 18/2010 и 55/2013), члану 32. став 1. тачка 6. Закона о

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 и 101/16) и члану 41. став 1. тачка 7.
Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14 – пречишћени текст и 72/15).
Разлог за доношење предметне Одлуке је пружање подршке успешним и талентованим студентима у
њиховом даљем напредовању, као и пружање подршке студентима из материјално угрожених породица,
са циљем стварања квалитетних кадрова.
Број: _____________
У Димитровграду, ______________
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
_____________

