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103.  

Ha основу чл. 23, 24. и 28. Одлуке о награди – поклону ђаку прваку, новчаној награди и награди књигом ученику, 

наставнику и професору и новчаној накнади студенту дела трошкова студирања ("Службени гласник општине Уб" број 

28/2012, 16/2014, 28/2016, 20/2017 и 11/2018), Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирањa расписује 

 

 

КОНКУРС 

за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања 

за школску 2021/22. годину 

 

I 

A. Право на накнаду могу остварити студенти (члан 24. став 1. Одлуке): 

 

1. факултета којима је оснивач Република Србија  

2. приватних факултета 

3. основних академских студија, мастер академских студија, специјалистичких академских студија и докторских 

академских студија 

4. који су одмах по завршетку средње четворогодишње школе први пут уписали прву годину основних академских 

студија, тј. који нису имали паузу између средње четворогодишње школе и факултета 

5. који су у текућој школској години, први пут уписали зимски семестар одговарајуће године студија 

6. који током студирања нису губили годину (по овој одлуци све сем мировања се сматра губитком године) 

7. који су у свакој школској години остварили најмање по 37 ЕСПБ 

8. који су одмах по завршетку основних академских студија уписали мастер академске студије уз услов да нису 

имали продужену годину 

9. који су одмах по завршетку мастер академских студија уписали или специјалистичке академске студије или 

докторске академске студије уз услов да нису имали продужену годину  

10. који заједно са својим родитељима или старатељима имају пребивалиште на територији општине Уб најмање го-

дину дана пре расписивања конкурса; 

11. који нису у радном односу. 

 

Б. Право на накнаду могу остварити студенти прве године (члан 24. став 2. Одлуке): 

 

Право на накнаду могу остварити и студенти прве године основних академских студија, под условима из става 1. 

члана 24. Одлуке уз претходни услов да им је просечна оцена у средњој школи била у распону од 4,50 до 5,00. 

 

B. Време за које се накнада додељује: 

 

Накнада се додељује за једну академску годину. 

Право на  накнаду, уз испуњење услова из члана 24. може се користити најдуже у дужини трајања основних 

академских студија, мастер академских студија, специјалистичких академских студија и докторских академских студија на 

истом или различитом факултету. 

 

II 

Потребна документација: 

 

1. Пријава за доделу новчане наканаде  

 

2. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија  

 

3. Уверење о укупној просечној оцени у завршеној средњој школи (студенти прве године) 

 

4. Уверење о положеним испитима са списком предмета и оствареним ЕСПБ  

 

5. Два примерка  решења о исплати новчане накнаде  

 

6. За студенте основних aкадемских студија 
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 фотокопија прве и свих попуњених страна индекса 

 

7. За студенте мастер академских студија  

 фотокопија прве и свих попуњених страна индекса  

 фотокопија уверења о завршеним основним академским студијама 

 

8. За студенте специјалистичких академских студија и докторских академских студија 

 фотокопија прве стране индекса и свих попуњених страна индекса 

 фотокопију уверења о завршеним основним академским студијама и фотокопију уверења о завршеним мастер 

академским студијама 

 

9. Фотокопија картице текућег рачуна или фотокопија Уговора о вођењу текућег рачуна 

 

10. Фотокопија личних карата за студента, родитеље или старатељe, и то:  

 Очитана лична карта (са чипом) 

 Фотокопија личне карте без чипа 

 

 Комисија задржава право да тражи додатну документацију услед недоумица 

 

III 

Рок за подношење докумената je 15 дана од дана објављивања конкурса у "Службеном гласнику општине Уб" и на 

сајту Општинске управе општине Уб, од 19.11.2021. године до 03.12.2021. године. 

 

IV 

Обрасци пријаве, уверења и решења преузимају се на портирници Општинске управе општине Уб и на сајту: 

www.opstinaub.org.rs 

 

V 

Пријаве се достављају поштом на адресу: Општинска управа Уб, ул. Војводе Мишића бр. 20Б, 14210 Уб са назнаком 

"Конкурс за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања" или на портирницу Општинске управе 

општине Уб,  радним данима од 08-15
h
 или електронски на мејл адресу: stipendijeub@opstinaub.org.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С а д р ж а ј 

 

 

103. 

 

Конкурс за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2021/22. годину 
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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 
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