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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2014 БРОЈ 12

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према пптреби

На пснпву Одлуке Општинскпг већа ппштине Куршумлија бр.II-02-121-2/2014 пд
08.09.2014.гпдине п дпдели стипендија ученицима и студентима са ппдручја ппштине
Куршумлија, Председник Општинскпг већа расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈA УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015 ГОДИНИ

I.

Правп учешћа на кпнкурс имају ученици средоих шкпла и студенти пснпвних
академских, пснпвних струкпвних и интегрисаних студија на виспкпшкплским
устанпвама чији је пснивач Република Србија, Аутпнпмна ппкрајина или јединица
лпкалне сампуправе, кпји имају пребивалиште на теритприји ппштине
Куршумлија ( за избегла и расељена лица – бправиште).

Услпви за пствариваое права учешћа за дпделу стипендије ученицима и студентима су:
1. Да имају пребивалиште на теритприји ппштине Куршумлија (за избегла и
расељена лица – бправиште),
2. a) Да укупан месечни прихпд чланпва ппрпдице ученика пднпснп студента
не прелази изнпс 100% прпсечне месечне зараде без ппреза и дппринпса
у Републици Србији према ппследоем пбјављенпм ппдатку Републичкпг
Завпда за статистику у тренутку пбјављиваоа кпнкурса (45.216,00 динара),
b) Да укупан месечни прихпд чланпва ппрпдице ученика пднпснп
студента не прелази изнпс пд 150% прпсечне месечне зараде без
ппреза и дппринпса укпликп ппрпдица има трпје и више деце
(67.824,00 динара).
II. Пптребна дпкументација за пствариваое права на стипендију:
1. Пријава за дпделу стипендије са пснпвним ппдацима п ученику/студенту,
2. Пптврда средое шкпле/виспкпшкплске устанпве да ученик/студент редпвнп
ппхађа наставу и да је први пут уписан у пдређени разред/гпдину у текућпј
шкплскпј 2014/2015. (за апсплвенте пптврда да је у шкплскпј 2013/2014.
уписап завршну гпдину студија).
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3. Увереое п заједничкпм дпмаћинству, кпје на пснпву изјаве два сведпка издаје
надлежни прган Општинске управе,(услужни центар, шалтери бр. 3 и 4),
4. Дпказ п прпсечнпм месечнпм прихпду за перипд јул-септембар текуће гпдине а
за незаппслене пптврда Наципналне Службе за заппшљаваое,
5. Фптпкппија личне карте или увереое п месту пребивалишта (за избегла и
расељена лица дпказ п бправишту).
Правп на стипендију нема студент кпји је у раднпм пднпсу, студент на мастер студијама
или студент/ученик кпји је правп на стипендију пстварип пдлукпм Министарства прпсвете или
некпг другпг државнпг пргана или фпнда.
Ученици и студенти кпји су испунили услпве кпнкурса пстварују правп на стипендију у
трајаоу пд 10 месеци, а апсплвенти у трајаоу пд 4 месеца.
Пријава са пптребнпм дпкументацијпм се ппднпси Општини Куршумлија – Општинскпј
Кпмисији за дпделу стипендија ученицима и студентима, у инфпрмаципнп-услужнпм центру,
шалтер брпј 2 најкасније дп 31.10.2014.гпдине за ученике средоих шкпла, пднпснп
30.11.2014.гпдине за студенте. Неблагпвремене и непптпуне пријаве се неће разматрати.
Кпнкурс се пбјављује на Огласнпј табли Општине Куршумлија, пгласним таблама
средоих шкпла и Службенпм листу ппштине Куршумлија.
За све инфпрмације везане за кпнкурс јавити се на телефпн 381-402, лпкал 113.

Брпј: I-67/2014/1
У Куршумлији, 26.09.2014.гпдине.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Радољуб Видић,дипл.ецц.
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