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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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Година XIII - Број 29

Уб, 25. октобар 2012. године

Бесплатан примерак

148.
На основу члана 23, 24. и 28. Одлуке о новчаним наградама ученика, наставника и професора и новчаним накнадама студентима дела трошкова студирања ("Службени гласник општине Уб'' број 28/2012), Комисија за доделу новчаних накнада дела
трошкова студирања, расписује
КОНКУРС
за доделу новчане накнаде студентима
дела трошкова студирања
за школску 2012/13. годину
I
А. Право на накнаду могу остварити студенти прве године:
1. факултета којима је оснивач Република Србија,
2. чије се студирање финансира из средстава буџета Републике Србије;
3. који сами финансирају студије на факултетима чији је оснивач Република
Србија;
4. приватних факултета;
5. који су први пут уписали зимски семестар одговарајуће године студија
6. који током студирања нису губили годину (по Одлуци све сем мировања се
сматра губитком године);
7. који са својим родитељима или старатељима имају пребивалиште на територији општине Уб најмање годину дана;
8. који нису у радном односу.
Б. Право на накнаду могу остварити студенти из тачке А који су одмах по
завршетку средње четворогодишње школе:
1. први пут уписали прву годину студија под условима из тачке А;
2. ако им је просечна оцена у средњој школи била у распону од 4,50 до 5,00.
II
В. Право на накнаду могу остварити студенти друге и осталих година:
1. факултета којима је оснивач Република Србија;
2. чије се студирање финансира из средстава буџета Републике Србије;
3. који су први пут уписали зимски семестар одговарајуће године студија;
4. који током студирања нису губили годину (по Одлуци све сем мировања се
сматра губитком године);
5. који са својим родитељима или старатељима имају пребивалиште на територији општине Уб најмање годину дана;
6. који нису у радном односу.
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III
Потребна документација
1. пријава за доделу новчане накнаде;
2. уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија;
3. уверење о просечној оцени током школовања у средњој школи (само за студенте прве године);
4. три примерка решења о исплати новчане накнаде;
5. фотокопија индекса:
5.1. за студенте основних академских студија:
- прва страна индекса и страна на којој је овера последњег семестра;
5.2. за студенте дипломских академских студија:
- прва страна индекса и страна на којој је овера последњег уписаног семестра;
- прва страна индекса основних студија и фотокопије страна свих овера семестара.
6. фотокопија картице текућег рачуна или фотокопија Уговора о вођењу текућег рачуна;
7. фотокопије личних карата студента, родитеља или старатеља и то:
7.1. очитана нова лична карта (са чипом);
7.2. фотокопија нове личне карте без чипа:
7.3 фотокопија личне карте на старом обрасцу.
IV
Рок за подношење докумената је 15 дана од дана објављивања конкурса у "Службеном гласнику општине Уб" и листу "Напред".
V
Обрасци пријаве, уверења и решења преузимају се на писарници Општинске
управе Уб и на сајту Општинске управе: www.opstinaub.org.rs
VI
Пријаве се достављају поштом на адресу: Општинска управа Уб, 3. октобра бр
4, 14210 Уб или непосредно на писарници Општинске управе Уб, са назнаком "Конкурс за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања".

Садржај
148. Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2012/13. годину
Издавач: Скупштина општине Уб
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић
www.opstinaub.org.rs
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