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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
 

Број: 23 Жабаљ,  14.10.2013. Година 42 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 5. Одлуке о стипендирању студената и спортиста ("Службени лист општине Жабаљ" број 

9/2010и 23/2013) Председник општине Жабаљ расписује 

 

КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА  И СПОРТИСТИМА  

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ  

У ШКОЛСКОЈ 2013/2014 ГОДИНИ 

 

1. 

Оглашава се конкурс за доделу стипендија студентима и спортистима са територије општине Жабаљ.  

Стипендија се додељује студентима на академским студијама  (основним, дипломским, специјалистичким и 

докторским) и струковним студијама (основним и специјалистичким) факултета у Републици Србији у 

школској 2013/2014 години. 

 

Под факултетом сматрају се све високошколске установе  које су образоване и регистроване у складу са 

законом на територији Републике Србије. 

 

Под спортистима се сматрају лица која постижу изузетне спортске резултате, појединачно или као чланови 

екипе, у олимпијским и параолимпијским спортовима и шаху. 

 

2. 

Пријаву на конкурс за доделу стипендије може поднети студент друге и наредних година студија 

под следећим условима и критеријумима: 

- да је држављанин Републике Србије, 

-  да као студент основих, дипломских и специјалистичких студија није старији од 26 година, 

а као студент докторских академских студија није старији од 27 година, 

- да се школује на терет буџета, 

- да није поновио ниједну годину студија, 

- да је на предходним годинама студија постигао општу просечну оцену не мању од 8,50 

- да има пребивалиште на територији општине Жабаљ најмање пет година пре подношења 

пријаве за доделу стипендије, 

- да није у радном односу, 

- да није корисник друге стипендије или кредита. 
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Пријаву на конкурс за доделу стипендије може поднети студент прве године студија под следећим условима 

и критеријумима: 

- да је држављанин Републике Србије, 

- да као студент основих, дипломских и специјалистичких студија није старији од 26 година, 

- да се школује на терет буџета, 

- да није поновио годину студија, 

- да је четврти разред средње школе завршио са просечном оценом 5,00 као и да је матурски испит 

положио са просечном оценом 5,00 

- да има пребивалиште на територији општине Жабаљ најмање пет година пре подношења пријаве за 

доделу стипендије, 

- да није у радном односу, 

- да није корисник друге стипендије или кредита 
 

3. 

Пријаву на конкурс може поднети спортиста, а ако је спортиста малолетан, пријаву у његово име може 

поднети један родитељ, односно старатељ, који ће га заступати у радњама које захтевају пословну 

способност, под следећим условима и критеријумима: 

- да је држављанин Републике Србије, 

- да има пребивалиште на територији општине Жабањ најмање пет година пре подоношења пријаве за 

доделу стипендије, 

- да није старији од 26 година, 

- да је постигао одговарајуће спортске резултате на такмичењима, појединачно или као члан екипе, у 

олимпијским и параолимпијским спортовима и шаху, у прошлој или текућој години када је поднета 

пријава на конкурс и 

- да нема професионални уговор са клубом. 

 

4. 

Стипендију не могу остварити студенти који су корисници стипендија других давалаца (правних лица, 

фондова, организација, страних држава и других субјеката), као ни корисници стипендија или кредита Владе 

или министарства Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине. 

 

5. 

Уз пријаву на конкурс, поред оверене фотокопије личне карте и пружања на увид индекса, студент подноси: 

- уверење издато од факултета којим доказује коју годину студија је уписао, да се школује на терет 

буџета, да није поновио ни једну годину студија као и висину просечне оцене свих положених 

испита током студирања, 

- уверење издато од МУП-а Полицијска станица Жабаљ од када има пријављено пребивалиште у 

општини Жабаљ, 

- изјаву да није корисник стипендија других давалаца (правних лица, фондова, организација, страних 

држава и других). 

6. 

Уз пријаву на конкурс поред оверене фотокопије личне карте спортиста подноси: 

- доказ о оствареним спортском резултатима, 

- уверење издато од МУП-а Полицијска станица Жабаљ од када има пријављено пребивалиште у 

општини Жабаљ. 

7. 

Висина стипендије утврђује се решењем Председника општине и исплаћиваће се месечно почев од 

01.10.2013. године. 

8. 

Стипендиста задржава право на стипендију до окончања апсолвентског рока. 
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9. 

О додели стипендије закључиће се уговор са стипендистом којим ће се ближе регулисати додела стипендије, 

начин примања и губитак права. 

10. 

Рок за пријављивање на конкурс је од  14.10.2013. године до 31.10.2013. године. 

 

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова из тачке 2. и 3. конкурса подносе се Комисији за 

доделу стипендија, а предају се Општинској управи Жабаљ, Николе Тесле 45. или путем поште на наведену 

адресу. 

Образац пријаве на конкурс и образац изјаве, као и сва ближа обавештења могу се добити у Шалтер сали 

Општинске управе Жабаљ. 

11. 

Пријаве разматра и одлуку о додели стипендија доноси Комисија за доделу стипендија. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

 

12. 

Конкурс објавити у "Службеном листу општине Жабаљ", на огласним таблама општине и Месних 

канцеларија. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 67-6 /2013-IV 
Дана: 11.10.2013.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Чедомир Божић с.р. 

 
 

САДРЖАЈ 

 

 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  секретар Скупштине општине Марија Тодоровић 

Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута. 

Телефон: 021/831-329, факс: 021/831-094 

е-mail: marijatodorovicso@gmail.com 
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