
На основу члана 6. и члана 26. Одлуке о стипендирању студената са територије
општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 6/2019 и 31/2019. године) и
Решења о износу и броју општинских стипендија студентима са територије општине Нови
Бечеј за школску 2019/2020. годину, број:III-02-61-26/2019. од 22.11.2019. године,
Комисија за доделу стипендија општине Нови Бечеј, на седници одржаној 06.12.2019. године,
расписала је, расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ИЗ

ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА, ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Oпштина Нови Бечеј додељује 5 стипендија за студенте високошколских установа из
осетљивих друштвених група у износу од 8.000 динара (за период октобар 2019- јун 2020.
године).

Стипендије могу остварити студенти под следећим условима:
 да су студенти студија првог степена (основне академске студије и основне струковне

студије) или студија другог степена (мастер академске судије),
 да су држављани Републике Србије,
 да имају пребивалиште на територији општине Нови Бечеј, најкасније до дана

расписивања Конкурса,
 да су студенти чије се студије финансирају из буџета Републике Србије,
 да су студенти најмање друге године на некој од високошколских установа чији је

оснивач Република Србија,
 да имају успех са најнижом просечном оценом 7,00 током свих година студија и да је

студент први пут уписао одеђену годину студија у школској години у којој је објављен
конкурс и остварених најмање 37 ЕСПБ бодова по години студија,

 да припадају једној од осетљивих друштвених група (материјално угрожене породице,
студенти без родитељског старања, једнородитељске породице, припадници ромске
националне мањине, студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима,
избеглице и расељена лица),

 да истовремено не примају више стипендија из републичког буџета или из средстава
других правних лица која су корисници буџета.

Кандидати за остваривање права на стипендију за студенте се рангирају на основу
успеха оствареног током студирања, односно према оствареној просечној оцени за време
студирања.

Уз пријаву на Конкурс се прилаже:
 Фотокопија личне карте (извод из читача) студента;
 Потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита током студирања

до дана расписивања конкурса;
 Потврда факултета о броју остварених ЕСПБ бодова по години студирања, за све

претходне године студирања;
 Решење или потврда надлежног органа о постојању инвалидитета, хроничне болести,

материјалне угрожености породице, доказа да је дете без родитељског старања,
доказ о статусу избеглог или расељеног лица (легитимација), доказ о припадности
ромској националној мањини;

 Потврда факултета да је студент чије се студије финансирају из буџета Републике
Србије први пут уписао одређену годину студија у школској години у којој је објављен
конкурс и да је стицао услов давања године за годину;

 Изјава подносиоца пријаве која је оверена код нотара, да није корисник других
републичких стипендија или стипендија из средстава других правних лица која су
корисници буџета, или уколико је корисник, да ће се по добијању стипендије општине
Нови Бечеј одрећи других стипендија.



Пријава на Конкурс, са потребним документима, се подносе у Услужном центру
Општинске управе Нови Бечеј или путем поште на адресу: Општина Нови Бечеј са назнаком
„ За конкурс-стипендије студентима из осетљивих друштвених група“, Жарка Зрењанина 8,
Н.Бечеј.

Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се преузима на сајту општине Нови
Бечеј или непосредно у Општинској управи Нови Бечеј.

Рок за пријављивање на конкурс је од 09. до 24. децембра 2019. године.
Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.
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