На основу члана 10. Правилника о стипендирању студената са територије Општине Топола
(„Службени гласник СО Топола”, број 14/2008),
Комисија за доделу студентских стипендија Општине Топола расписује

КОНКУРС
за доделу студентских стипендија за школску 2010/2011 годину

I Услови за доделу стипендија
Општина Топола ће стипендирати студенте универзитета и високошколских установа чији је
оснивач Република Србија, а који нису у статусу студента који се сами финансирају и чији
родитељи имају непрекидно пребивалиште на подручју општине Топола најмање годину дана пре
ступања на снагу Правилника о стипендирању студената са територије општине Топола, тј. од
18.11.2007. године. (Правилник је ступио на снагу 18. новембра 2008. године).
1. Право учешћа на конкурсу имају:
- студенти прве године студија са просечном оценом из средње школе 4,00 и већом,
- студенти друге и треће године студија са просечном оценом са претходне године студија
7,50 и већом,
- студенти четврте, пете и шесте године студија и апсолвенти без обзира на просек оцена са
студија.
2. Право учешћа на конкурсу за доделу стипендија у већем новчаном износу имају
талентовани студенти од друге па до завршне година основних студија и то:
- студенти који постижу одличне резултате у студирању изражене кроз просечну оцену у
току студија најмање 8,50;
-студенти са значајним објављеним радовима или одговарајућим уметничким остварењима
са најмањом просечном оценом у току студија 8,00
- студенти за које се на научно верификован начин утврди да поседују обдареност за
одређену научну или уметничку област, са најмањом просечном оценом у току студија 8,00,
- студенти истакнути спортисти који освоје једно од прва три места на међународном,
односно прво место на републичком такмичењу са најмањом просечном оценом у току студија
8,00
- студенти који се школују на факултетима чија су занимања дефицитарна на подручју
општине Топола са најмањом просечном оценом у току студија 8,00.
Дефицитарна занимања утврдиће Комисија за доделу студентских стипендија по
прибављеном мишљењу Завода за тржиште рада.
Студенти могу остварити право на стипендију у већем новчаном износу уколико дају
годину за годину, односно уколико нису губили године у току студија.
Право на стипендију немају студенти војне и полицијске академије и других сличних
факултета за које су средства у потпуности обезбеђена у току трајања студија, као и запослење по
стицању одговарајућег звања у складу са посебним законом.
II Потребна документа
Учесници конкурса подносе следећа документа:
1. пријава за доделу студентске стипендије (добија се на шалтеру Општине),
2. потврду факултета о уписаној години студија са просеком оцена са претходне године
студија (за студенте прве године оверена фотокопија сведочанстава из средње школе или
потврда средње школе о просеку оцена)
3. оверену изјаву о заједничком домаћинству,
4. потврда о пребивалишту родитеља са назнаком од када имају пребивалиште на подручју
општине Топола које издаје Одељење унутрашњих послова у Тополи,

5. оверена фотокопија личне карте и индекса
6. Потврда о просечној оцени постигнутој у току студија
7. процену надарености кандидата од стране надлежног органа или институције или потврда о
објављеном научном раду односно о постигнутим успесима за студенте-спортисте (односи се
на студенте са најмањом просечном оценом 8,00).
III Рок за пријављивање и достављање докумената
Конкурс ће бити отворен од 29.12.2010. године до 26.01.2011. године. Крајњи рок за
подношење захтева је 26.01.2011. године.
Непотпуне пријаве на конкурс могу се допунити у року од 7/седам/ дана од дана
обавештавања о непотпуној документацији.
Уколико студент у остављеном року не допуни непотпун захтев, сматраће се да је одустао
од захтева.
Захтеви и конкурсна документа подносе се у наведеном року Комисији за доделу
студентских стипендија општине Топола а преко писарнице Општинске управе општине Топола.
IV Рок за обавештавање о резултатима конкурса
Предлог за доделу стипендија као и листу студената који ће бити стипендирани утврђује
Комисија.
Одлуку о додели стипендије као и листу студената који ће бити стипендирани доноси председник
општине на предлог Комисије.
Одлука о додели стипендија са листом студената који ће бити стипендирани истиче се на
огласној табли Општине, а најкасније до 17.02.2011. год.
Приговор на одлуку о додели стипендије имају студенти – подносиоци пријаве за стипендирање
у року од 8 /осам/ дана од дана истицања одлуке.
Приговор се подноси Општинском већу општине Топола.
Коначну одлуку по приговору доноси Општинско веће општине Топола.
Права и обавезе корисника стипендије и Општине Топола биће регулисана посебним уговором о
стипендирању.
Све потребне информације у вези са остваривањем права на студентску стипендију могу се
добити на телефон 034/811-416. Лице за контакт је Маргарета Живановић.
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