
На  основу члана 4. Правилника о стипендирању студената ученика са територије 

Општине Владичин Хан, Комисија за доделу студентских стипендија Општине Владичин 

Хан, дана 31.03.2014.године   

р а с п и с у ј е 
 
 
 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА 

СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ 
 

СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ 
 

БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОНКУРСА 

За школску 2013/2014 годину у Општини  Владичин Хан додељује се максимално 

50 (педесет) стипендија редовним студентима виших школа односно факултета од тога 20 

стипендија је намењено студетима прве године виших школа односно факултета  

акредитованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије  

Средства за исплату стипендија обезбеђују се у буџету Општине Владичин Хан и 

садржана су у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2014. годину на посебно 

исказаној позицији за студентске стипендије у оквиру раздела 5 – Општинско управа, 

глава 2 - социјална заштита, позиција 54. 

 Стипендије се додељује у складу са условима конкурса. 
 

УСЛОВИ КОНКУРИСАЊА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Основни услови за стицање права на стипендију по овом правилнику за студенте су: 

 Да су држављани Републике Србије 

 Да имају пребивалиште на територији Општине Владичин Хан 

 Да су редовни студенти виших школа односно факултета, акредитованих од 

стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као 

и да током целокупног трајања редовних студија нису вршилу обнову ма које  

године 

 Да по први пут уписују другу и сваку наредну годину студија 

 Да уредно и благовремено поднесу сву документацију прецизирану Јавним 

конкурсом за доделу стипендија. 

Право на стипендију немају кандидати који су за школску 2013/2014 годину 

остварили право на студентску стипендију Министарства просвете,  науке и 

технолошког развоја Републике Србије, односно Фондације за развој научног и 

уметничког подмлатка Републике Србије а сходно члану 11. Закона о ученичком и 

студентском стандарду. 
 

За остваривање права на стипендију Комисији подносе следећу документацију: 

 Уредно  попуњен образац пријаве 

 Извод из матичне књиге рођених или фотокопију личне карте 



 Потврду Месне заједнице о броју чланова домаћинства у коме студент живи 

 Уверење о редовном упису зимског семестра  2013/2014 и уверење о просечној 

оцени постигнутој у претходним годинама студија – збирно, 

 Уверење о укупном приходу домаћинства (родитеља или старатеља) у периоду 

јул-децембар 2013 године. 

 Уверење Националне Службе за Запошљавање за чланове домаћинства која 

нису у радном односу 

 Уверење Пореске управе о имовинском стању чланова домаћинства 
 

СТУДЕНТИ ПРВЕ ГОДИНЕ ВИСОКИХ И ВИШИХ ШКОЛА ПОРЕД НАВЕДЕНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОДНОСЕ И ОВЕРЕНА СВЕДОЧАНСТВА О ЗАВРШЕНОМ 

СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ. 
 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Захтев за доделу стипендија за школску 2013/2014 годину са потребном 

документацијом подноси се Комисији  преко Услужног центра општинске управе 

Општине Владичин Хан.  Образац Захтевa  се може преузети у Услужном центру 

Општине Владичин Хан, Светосавска 1, или у електронској форми са званичног сајта 

Општине ВладичинХан – www.vladicinhan.org.rs.  Приликом предаје документације 

издаје се потврда o пријему исте.   

Рок за подношење документације истиче са истеком петнаестог 

дана од дана објављивања Конкурса на огласној табли Општине 

Владичин Хан односно 15. 04.2014. године у 15 часова. 
Неблаговремено поднети захтеви и непотпуно достављена документација неће 

бити разматрани. 
 

КРИТЕРИЈУМИ 

Додела стипендија вршиће се на основу следећих критеријума: 

 Просечна оцена у току студирања: 

 До 7,50 .................. ............................................................................10 бодова 

 Између 7,50 и 8,50 ............................................................................20 бодова 

 Између 8,50 и 9,50 ............................................................................30 бодова 

 Преко 9,50 .........................................................................................40 бодова 

 Приходи по члану домаћинства за период јун-децембар 2013. године: 

 Виши од 35.001,00 по члану домаћинства .....................................  0 бодова 

 У распону од 25.001,00 до 35.000,00 динара ................................ 10 бодова 

 У распону од 20.001,00 до 25.000,00 динара .................................20 бодова 

 У распону од 15.001,00 до 20.000,00 динара ................................ 30 бодова 

 У распону од 10.001,00 до 15.000,00 динара .................................40 бодова 

 У распону од 5.001,00 до 10.000,00 динара .................................. 50 бодова 

 Испод 5.000,00 динара .................................................................... 60 бодова 
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ 

 Додела стипендија вршиће се на основу следећих критеријума: 

 Просечан успех остварен у средњем образовању 

http://www.vladicinhan.org.rs/


 За све ученике просечан успех биће бодован по образцу : остварен просечан 

успех у средњем образовању *40/5. 

 Приходи по члану домаћинства за период јун-децембар 2013. године: 

 Виши од 35.001,00 по члану домаћинства ....................................   0 бодовa 

 У распону од 25.001,00 до 35.000,00 динара ................................ 10 бодова 

 У распону од 20.001,00 до 25.000,00 динара .................................20 бодова 

 У распону од 15.001,00 до 20.000,00 динара ................................ 30 бодова 

 У распону од 10.001,00 до 15.000,00 динара .................................40 бодова 

 У распону од 5.001,00 до 10.000,00 динара ...................................50 бодова 

 Испод 5.000,00 динара .................................................................... 60 бодова 

На основу наведених критеријума Комисија одлучује по захтевима о додели стипендија у 

року од 15 дана од дана истека рока за пријаву на Конкурс и о својим одлукама 

обавештава Општинско веће Општине Владичин Хан које давањем сагласности на Одлуку 

Комисије завршава процес одлучивања. 
 

ИСПЛАТА И ВИСИНА СТИПЕНДИЈЕ 
 

Стипендије се за текућу годину исплаћују у 10 месечних рата. Износ стипендије утврђује 

се на износ од 6.000,00 динара месечно. 

Кориснику стипендије обуставља се исплата уколико 

 изгуби статус студента 

 самовољно напусти судије 

 студирање добије статус мировања. 

Уговор о стипендирању са корисником закључује Председник Општине Владичин Хан. 
 
 

УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ 
 

БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОНКУРСА 
 

За школску 2013/2014 годину у Општини  Владичин Хан додељује се максимално 

33 (тридесеттри) стипендија редовним ученицима средњих школа  од  тога 25 стипендија 

ученицима који похађају средњу школу на теритирји Општине Владичин Хан 

акредитованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије. 

Средства за исплату стипендија обезбеђују се у буџету Општине Владичин Хан и 

садржана су у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2014. годину на посебно 

исказаној позицији за ученичке стипендије у оквиру оквиру раздела 5 – Општинско 

управа, глава 2 - социјална заштита, позиција 55. 

 Стипендије се додељује у складу са условима конкурса. 
 

УСЛОВИ КОНКУРИСАЊА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Основни услови за стицање права на стипендију по овом правилнику за ученике су: 

 Да су држављани Републике Србије 

 Да имају пребивалиште на територији Општине Владичин Хан  



 Да су редовни ученици средњих школа, акредитованих од стране Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и да током 

целокупног трајања средњег образовања нису понављали разред 

 Да уредно и благовремено поднесу сву документацију прецизирану Јавним 

конкурсом за доделу стипендија. 

Право на стипендију немају ученици који су за школску 2013/2014 годину остварили 

право на ученичку стипендију Министарства просвете,  науке и технолошког 

развоја Републике Србије, а сходно члану 10. Закона о ученичком и студентском 

стандарду. 

За остваривање права на стипендију Комисији подносе следећу документацију: 

 Уредно  попуњен образац пријаве 

 Извод из матичне књиге рођених или фотокопију личне карте 

 Потврду Месне заједнице о броју чланова домаћинства у коме ученик живи 

 Оверене копије сведочанства за сваки завршен разред средње школе, а за 

ученике прве године сведочанство о завршеној основној школи 

 Уверење о укупном приходу домаћинства (родитеља или старатеља) у периоду 

јул-децембар 2013 године. 

 Уверење Националне Службе за Запошљавање за чланове домаћинства која 

нису у радном односу 

 Уверење Пореске управе о имовинском стању чланова домаћинства 
 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 
 

Захтев за доделу стипендија за школску 2013/2014 годину са потребном 

документацијом подноси се Комисији  преко Услужног центра општинске управе 

Општине Владичин Хан.  Образац Захтевa  се може преузети у Услужном центру 

Општине Владичин Хан, Светосавска 1, или у електронској форми са званичног сајта 

Општине ВладичинХан – www.vladicinhan.org.rs.  Приликом предаје документације 

издаје се потврда o пријему исте.   

Рок за подношење документације истиче са истеком петнаестог 

дана од дана објављивања Конкурса на огласној табли Општине 

Владичин Хан односно 15.04.2014. године у 15 часова. 
Неблаговремено поднети захтеви и непотпуно достављена документација неће 

бити разматрани. 
 

КРИТЕРИЈУМИ 
 

Додела стипендија вршиће се на основу следећих критеријума: 

 Просечан успех остварен у средњем образовању 

 За све ученике просечан успех биће бодован по образцу : остварен просечан 

успех у основном/средњем образовању *40/5. 

Максималан број бодова по овом критеријуму је 40. 

2.Приходи по члану домаћинства за период јун-децембар 2013. године: 

 Виши од 35.001,00 по члану домаћинства ...................................   0 бодова 

 У распону од 25.001,00 до 35.000,00 динара ................................ 10 бодова 

http://www.vladicinhan.org.rs/


 У распону од 20.001,00 до 25.000,00 динара .................................20 бодова 

 У распону од 15.001,00 до 20.000,00 динара ................................ 30 бодова 

 У распону од 10.001,00 до 15.000,00 динара .................................40 бодова 

 У распону од 5.001,00 до 10.000,00 динара .................................. 50 бодова 

 Испод 5.000,00 динара .................................................................... 60 бодова 
 

На основу наведених критеријума Комисија одлучује по захтевима о додели стипендија у 

року од 15 дана од дана истека рока за пријаву на Конкурс и о својим одлукама 

обавештава Општинско веће Општине Владичин Хан које давањем сагласности на Одлуку 

Комисије завршава процес одлучивања. 
 

ИСПЛАТА И ВИСИНА СТИПЕНДИЈЕ 
 

Стипендије се за текућу годину исплаћују у 10 месечних рата. Износ стипендије утврђује 

се на износ од 3.000,00 динара месечно. 

Кориснику стипендије обуставља се исплата уколико изгуби статус редовоног ученика. 

Уговор о стипендирању са корисником закључује Председник Општине Владичин Хан. 

Уговором о стипендирању ближе се уређују права и обавезе даваоца и корисника 

стипендије. У случају раскида уговора, корисник стипендије обавезан је да врати 

целокупни износ примљених средстава у року од 3 месеца од дана раскида Уговора. 
 
 

У Владичином Хану,                                                   П Р Е Д С Е Д Н И К 

31.03. 2014. године         Марија Станојевић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



З А Х Т Е В 
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 

ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ 
 

 ОПШТИ ПОДАЦИ 
1. Име и презиме  

2. Датум рођења  

3. Место рођења  

4. ЈМБГ  

5. Број и место издавања личне карте  

 

 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТУДИРАЊУ 
1. Факултет  

2. Смер – занимање  

3. Година студирања  

4. Просечна оцена студирања  

5. Број индекса  

 

 КОНТАКТИ 
1. Адреса становања  

2. Кућни број телефона  

3. Број мобилног телефона  

4. e- mail адреса  

 

Под пуном материјалном и моралном одговорношћу потврђујем да су горе наведени 

подаци тачни. 
 
 

______________________________                                                                   

________________________ 

              Место и датум                                                                                                             

Потпис 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



З А Х Т Е В 
ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА 

ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ 
 

 ОПШТИ ПОДАЦИ 
1. Име и презиме  

2. Датум рођења  

3. Место рођења  

4. ЈМБГ  

5. Број и место издавања личне карте  

 

 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТУДИРАЊУ 
1. Назив средње школе  

2. Смер – занимање  

3. Година школовања  

4. Просечна оцена школовања  

 

 КОНТАКТИ 
1. Адреса становања  

2. Кућни број телефона  

3. Број мобилног телефона  

4. e- mail адреса  

 

Под пуном материјалном и моралном одговорношћу потврђујем да су горе наведени 

подаци тачни. 
 
 

______________________________                                                                   

________________________ 

              Место и датум                                                                                                             

Потпис 
 


