
 На основу члана 6. Правилника о доделу стипендија ученицима средњe 

школе на територији општине Црна Трава за школску 2014/2015 годину, број. 06-

109/2014-02 од 26.09.2013. године и члана 28. Пословника Општинског већа 

општине Црна Трава („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 24/12)., Општинско веће 

општине Црна Трава, дана 04.09.2014. год. расписује 

 

К О Н К У Р С 

за доделу стипендија за школску 

2014/2015 годину 

 

I 

 

Број корисника и услови конкурса 

 

За школску 2014/2015 годину општина Црна Трава додељују максимално 30 

стипендија. 

 

Општина Црна Трава даје стипендије у циљу очувања средње техничке школе и 

привлачењу што већег броја ученика. Стипендија се искључиво даје за покриће 

трошкова становања у дому ученика техничке школе „Милентије Поповић“ Црна 

Трава. 

 

Право на стипендију имају ученици средње техничке школе са домом ученика 

„Милентије Поповић“ Црна Трава који су уписали I разред школске 2014/2015 

године, образовни профил геодетски техничар – геометар.  

 

Право на стипендију имају само они ученици наведеног образовног профила који 

станују у дому ученика техничке школе „Милентије Поповић“ Црна Трава. 

 

 

II 

 

Потребна документа 

 

Заинтересовани за учешће на конкурс подносе следећа документа: 

- пријаву, 

- потврду о упису у I разред техничке школе са домом ученика „Милентије 

Поповић“ Црна Трава, 

- потврду о оствареном броју бодова приликом уписа у I разред школске 

2014/2015 године, образовни профил геодетски техничар – геометар, 

- потврду дома ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава да је подносилац 

пријаве станар дома, 

- фотокопију личне карте (извод из читача) за родитеља/старатеља малолетног 

ученика, 

- три примерка уговора о стипендији потписанa својеручно од стране . 

 



Обрасци пријаве и уговора заинтересовани добијају од овлашћене службе 

Општинске управе као и све додатне информације. 

III 

 

Рок за подношење и достављање докумената 

 

Пријава за доделу стипендија за школску 2014/2015 годину са потребном 

документацијом подноси се Комисији за доделу стипендија општине Црна Трава. 

 

Рок за пријављивање на конкурс је до _________2014. године. Неблаговремено 

поднета и непотпуна документа неће бити разматрана. 

 

Изузетно од предходног става, уз доказе спречености могу се накнадно доставити 

конкурсна документа, највише 7 дана по истеку рока за пријављивање.  

 

IV 

 Додела стипендија 

 

Ранг листа ученика за доделу стипендија утврђује се на основу: 

 

- оствареног броја бодова приликом уписа у I разред школске 2014/2015 године, 

образовни профил геодетски техничар – геометар. Минимални број бодова за 

одобравање стипендије је 50.  

 

Листу кандидата за стипендију утврђује Комисија за доделу стипендија општине 

Црна Трава.  

 

Предлог листе кандидата оглашава се ________2014. године на огласној табли СО-

е и на сајту www.opstinacrnatrava.org.rs  

 

Општинско веће општине Црна Трава на предлог Комисије за доделу стипендија 

доноси Одлуку према коначној листи кандидата коју објављује _________. године. 

Против одлуке о сачињеној ранг листи кандидата за доделу студентских стпендија, 

учесник на Конкурсу може изјавити приговор Општинском већу општине Црна 

Трава. 

V 

Исплата и висина стипендија 

 

Ученику се одобрава исплата стипендије за време трајања редовног школовања и 

редовног становања у дому ученика.  

 

Одобрена стипендија за текућу школску годину исплаћује се у 9 месечних рата од 

по: 

 

http://www.opstinacrnatrava.org.rs/


 5.400,00 динара за ученика редовног стана дома ученика „Милентије 

Поповић“ Црна Трава 

 

 

а преко финансијске службе Општинске управе општине Црна Трава.  

 

Корисник стипендије губи право на стипендију ако се утврди да није редован 

станар дома ученика и ако не врши благовремену уплату накнаде трошкова за 

становање на текући рачун школе.  

 

Финансијска служба Општинске управе општине Црна Трава вршиће месечну 

проверу наведених података на основу достављених података средње техничке 

школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава. 

 

У случајевима предвиђеним у предходним ставовима, корисник стипендије је 

дужан да врати средства примљена на име стипендије одједном у целости, а 

најкасније у року од три месеца. 

 

Ученици (родитељ/старатељ) којима је одобрена стипендија, закључују уговор о 

стипендирању за сваку школску годину са председником општине Црна Трава. 

 

VI 

 

Критеријуми за доделу стипендија су саставни део Конкурса.  

 

 

Број: ____________ 

У Црној Трави, _________. године. 

 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Славољуб Благојевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА 

 ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

 

 

 

1. Остварени броја бодова приликом уписа у I разред школске 2014/2015 

године, образовни профил геодетски техничар – геометар.  

 Минимални број бодова за одобравање стипендије је 57. 

 

 

 


