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92.
На основу члана 18. Одлуке о

ученичким наградама и студентским
стипендијама (''Службени гласник оп-
штине Уб'' број 8/2007, 15/2008 и
13/2009),

Комисија за доделу студентских
стипендија Скупштине општине Уб, ра-
списује

КОНКУРС
за доделу студентских стипендија

за школску 2009/10 годину

I
Конкурс се расписује за:
1.За студенте I године са просеком

оцена од 4,75 и више током школовања у
средњој школи

2.За студенте осталих година сту-
дија

II
Право на студентску стипендију

на терет средстава буџета општине Уб
имају студенти:

1. факултета чији је оснивач Репу-
блика Србија;

2. чије се студирање финансира из
средстава буџета Републике Србије;

3. који су први пут уписали зи-
мски семестар одговарајуће године сту-
дија;

4. који нису у радном односу;

5. који током студирања нису гу-
били годину;

6. који имају заједно са својим
родитељима (старатељима) пријављено
пребивалише на територији општине Уб.

III
Потребна документација
- пријава за доделу студентске

стипендије;
- уверење о уписаном зимском се-

местру одговарајуће године студија,
уверење о просечној оцени током студи-
рања, односно школовања у средњој
школи;

- фотокопија  прве стране индекса;
- фотокопије личних карата студе-

нта,  родитеља или старатеља;
- три примерка својеручно потпи-

саног уговора о студентској стипендији.

IV
Рок за подношење докумената је

15 дана од дана објављивања конкурса у
''Службеном гласнику општине Уб''.

V
Обрасци пријаве, уверења и

уговора  добијају се на писарници Оп-
штинске управе Уб.

VI
Пријаве се достављају поштом или

непосредно на писарници Општинске
управе Уб, са назнаком ''Конкурс за сти-
пендије''.
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Издавач: Скупштина општине Уб
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић


