
На основу чл. 44. и 107. став 2. Статута града Зрењанина ("Службени лист
града Зрењанина", број 26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14).
Правилника о додели новчаних средстава ученицима средњих школа и студентима
са територије града Зрењанина за постигнуте резултате рада, ("Службени лист
града Зрењанина", број 2/16), Градоначелник града Зрењанина, дана 23. новембра
2016. године расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА
И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

ЗА ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Расписује се Конкурс за доделу новчаних средстава ученицима средњих
школа и студентима са територије града Зрењанина за постигнуте резултате рада за
50 (педесет) ученика средњих школа од тога за:
- 40 ученика средњих школа,
- 10 ученика средње школе са инвалидитетом,

и за 75 (седамдесетпет) студената од тога за:
- 15 студената са природно-математичких наука,
- 20 студената са техничко-технолошких наука,
- 20 студената са друштвено-хуманистичких наука,
- 10 студената са медицинских наука,
- 5 студената уметности,
- 5 студената са инвалидитетом.

I КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

1. За ученике средњих школа

- да је ученик другог или вишег разреда средње школе,

- да је ученик током средњошколског образовања остварио одличан успех,

- да је ученик у претходној школској години учествовао на републичким
такмичењима у организацији Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије или да је учествовао на
међународном такмичењу.

2. За студенте

- за студенте основних академских студија и основних струковних студија,
да је студент друге или виших година студија на буџету Републике



Србије,

- за студенте на академским студијама – мастер, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама и
докторским академским студијама, да је студент на буџету Републике
Србије или да трошкове школовања плаћа одговарајући државни
факултет,

 да је просечна оцена студента 9,00 и изнад, односно 7,00 и изнад за
студенте са инвалидитетом

- да студент није поновио ни једну годину студија,

- да студент основних академских студија и основних струковних студија
није навршио 27 година живота, односно да студент на академским
студијама-мастер, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама није навршио 30 година живота
и да студент на докторским академским студијама није навршио 33
година живота.

Поред наведених критеријума, ученик средње школе, односно студент мора
да испуњава и следеће услове:

- да је држављанин Републике Србије,

- да има пребивалиште на територији града Зрењанина најмање у
последњих годину дана,

- да студент није у статусу апсолвента,

- уколико је корисник стипендије или кредита који се финансирају из
буџета Републике Србије обавезује се да се одрекне исте стицањем
својства корисника новчаних средстава која додељује Град Зрењанин.

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Пријава на Конкурс састоји се од следећих докумената:

1. Ученици средњих школа подносе:

- биографију са основним подацима,
- потврду о упису одређене године средње школе,
- сведочанство о успеху ученика,
- доказ о учествовању на републичким такмичењима у претходној години

средње школе (фотокопија документа), односно доказ о учествовању на



међународном такмичењу,
- потврду о пребивалишту,
- изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, уколико је

корисник стипендије или кредита који се финансирају из буџета
Републике Србије, да се обавезује да ће се одрећи исте стицањем својства
корисника новчаних средстава која додељује Град Зрењанин. (образац
изјаве преузети у канцеларији бр. 4 у згради Градске управе Зрењанин)

- за ученике са инвалидитетом - решење надлежног органа о степену
инвалидитета и/или решења надлежног органа о остваривању права на
туђу негу и помоћ.

2. Студенти подносе:

- биографију са основним подацима,
- уверење о уписаној години студија,
- уверење о просеку оцена током претходних година студија, са списком

свих положених испита током студија (оригинал уверења),
- уверење да студент није поновио ниједну годину студија,
- доказ да се школовање студента основних академских студија и основних

струковних студија финансира из буџета Републике Србије,
- доказ да се школовање студента на академским студијама – мастер,

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама и докторским академским студијама финансира из буџета
Републике Србије или из средстава одговарајућег државног факултета,

- фотокопију личне карте,
- потврду о пребивалишту,
- изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, уколико је

корисник стипендије или кредита који се финансирају из буџета
Републике Србије, да се обавезује да ће се одрећи исте стицањем својства
корисника новчаних средстава која додељује град Зрењанин. (образац
изјаве преузети у канцеларији бр. 4 у згради Градске управе Зрењанин),

- за студенте са инвалидитетом - решење надлежног органа о степену
инвалидитета и/или решења надлежног органа о остваривању права на
туђу негу и помоћ.

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања Конкурса у недељном листу
"Зрењанин".

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Резултати Конкурса ће бити објављени и истакнути на огласној табли

Скупштине града Зрењанина.



IV НАЧИН ДОДЕЛЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Новчана средства се додељују бесповратно, изузев ако корисник новчаних
средстава не испуни услове из Уговора о додели новчаних средстава који ће
закључити са градом Зрењанином.

Висина новчаних средстава која се додељују ученицима средњих школа
износи 5.400,00 динара на месечном нивоу, а висина новчаних средстава која се
додељују студентима износи 8.400,00 динара на месечном нивоу.

Новчана средства се додељују за школску годину, а исплаћују се у 9 (девет)
месечних рата.

Решење о додели новчаних средстава ученицима средњих школа и
студентима са територије града Зрењанина за постигнуте резултате рада доставља
се Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
извршиће проверу да ли је изабрани корисник новчаних средстава истовремено и
корисник стипендије или кредита који се финансирају из буџета Републике Србије
у ком случају губи право на стипендију, односно кредит који се финансира из
буџета Републике Србије.

Пријаве на Конкурс са потребним документима се предају на писарници
Градске управе града Зрењанина (канцеларија бр. 53) или се достављају на адресу:

ГРАД ЗРЕЊАНИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
-За Конкурс за доделу новчаних средстава ученицима средњих школа и
студентима са територије града Зрењанина за постигнуте резултате рада-
Трг слободе бр. 10
З Р Е Њ А Н И Н

V ДОДЕЛА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У
ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Ученици средњих школа и студенти са територије града Зрењанина могу у
току школске 2016/2017. године подносити захтеве за доделу новчаних средстава за
стручно усавршавање у земљи и иностранству и за финансирање организовања
такмичења и олимпијада знања.

Захтев за доделу новчаних средстава подноси се Комисији за доделу
новчаних средстава ученицима средњих школа и студентима са територије града
Зрењанина за постигнуте резултате рада.

Одлуку о додели новчаних средстава доноси Градоначелник, на предлог
Комисије.

Новчана средства за стручно усавршавање у земљи и иностранству и за
финансирање организовања такмичења и олимпијада знања додељују се у току
године до испуњења квоте новчаних средстава предвиђене Одлуком о буџету града
Зрењанина за 2016. Годину и планираних средстава за 2017. годину.



Захтев за доделу новчаних средстава за стручно усавршавање у земљи и
иностранству, као и за финансирање организовања такмичења и олимпијада знања
предаје се на писарници Градске управе града Зрењанина (канцеларија бр. 53) или
се доставља на адресу:

ГРАД ЗРЕЊАНИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
-Комисији за доделу новчаних средстава ученицима средњих школа и
студентима са територије града Зрењанина-
Трг слободе бр. 10
З Р Е Њ А Н И Н

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-9/2016-160-II
Дана: 23. новембра 2016. године
З Р Е Њ А Н И Н

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Чедомир Јањић


