СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Година 13.

14. новембар 2016. године

На основу члана 6. Правилника о
ученичким
и
студентским
стипендијама,
Општинско веће општине Рековац, објављује

Број 13.

-Потврда о упису године студија
-Потврда о просечној оцени у претходним
годинама студија
-За студенте Прве године студија диплома о
завршеној средњој школи и сведочанства за
све четири године средње школе
-Уверење о пребивалишту
-За ученике средњих школа
дипломе о
постигнутим резултатима на републичким и
међународним такмичењима

КОНКУРС
За доделу ученичких и студентских
стипендија за школску 2016/2017. годину
Право на стипендију имају студенти
високошколских установа основних академских и
мастер академских студија, који први пут уписују
годину за коју траже стипендију и који су постигли
просечну оцену у претходним годинама најмање
8,00, као и студенти прве године који су све четири
године средње школе завршили са одличним
успехом, који имају пребивалиште на територији
општине Рековац најмање годину дана пре
подношења захтева за доделу стипендија и који
нису у радном односу, као и ученици средњих
школа који су на републичким такмичењима
освојили једно од 1-3 места, као и ученици који су
на међународним такмичењима освојили запажене
резултате.
Право на стипендију имају и кандидати из
осетљивих друштвених група који неиспуњавају
наведене услове који се односе на просечну оцену
у претходним годинама студија, као и на просечну
оцену у средњој школи и то: деца без родитељског
старања, једнородитељске породице, лица са
инвалидитетом, као и лица из материјално
угрожених
породица који
су
корисници
материјалне помоћи.
Право на стипендију немају студенти и
ученици који су остварили право на републичку
стипендију и студентски кредит.
Сви кандидати уз пријаву достављају
следећу документацију којом доказују испуњеност
услова предвиђених Конкурсом:

Кандидати из осетљивих друштвених
група
(деца
без
родитељског
старања,
једнородитељске
породице,
лица
са
инвалидитетом, као и лица из материјално
угрожених породица) поред горе наведене
документације (осим потврде о просечној оцени
из претходних година студија) дужни су да
доставе
документацију
којом
потврђују
испуњеност једног услова:
-Извод из књиге умрлих за једног или оба
родитеља
-Медицинска
документација
којом
се
потврђује инвалидност кандидата
-потврда из Центра за социјални рад
Рок
за
достављање
пријава
са
комплетном документацијом је 29.11.2016.
године до 15 часова.
Пријаве слати на адресу: Општинска
управа
општине
Рековац,
ул.Светозара
Марковића 2., 35260 Рековац или лично на
писарницу Општинске управе општине Рековац.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Др Александар Ђорђевић с.р.
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