На основу члана 6. Одлуке о стипендирању студената (''Сл. лист општина Срема'', број
29/2015), Председник општине Рума расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу студентске стипендије за академску 2015/2016. годину
Расписује се јавни позив за доделу 100 студентских стипендија за академску
2015/2016. годину, студентима са територије Oпштине Рума, и то :
 30 (тридесет) стипендија студентима прве године основних академских студија;
 55 (педесет пет) стипендија студентима од друге до последње године основних
академских студија, и
 15 (петнаест) стипендија студентима другог степена дипломских академских
студија (мастер студија).
Стипендија се додељује за десет месеци током академске године, у износу који је
једнак износу републичке студентске стипендије, без обавезе враћања, осим у случајевима
предвиђеним Одлуком.
 УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА









Право на доделу студентских стипендија имају студенти који:
су редовни студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија и
Аутономна Покрајина Војводина,
су уписали једну од година (од прве до последње) основних академских студија првог
степена или студије другог степена - дипломске академске студије (мастер),
се школују на терет буџета Републике Србије,
имају пребивалиште на територији Општине Рума најмање годину дана пре
подношења захтева,
током студија нису губили ни једну годину (студенти од друге до последње године
студија првог степена и студија другог степена),
су према наставном плану и програму високошколске установе на којој студирају
положили све испите из претходних година студија,
имају просечну оцену свих положених испита од 8,00 и више,
нису старији од 26 година.

Право на доделу студентске стипендије по блажим условима имају кандидати из
осетљивих друштвених група, у смислу да не морају имати положене све испите из
претходних година студија.
Кандидатима из осетљивих друштвених група се сматрају:
1. студенти из материјално угрожене породице и без родитељског старања,
2. студенти из породице у којој је један родитељ преминуо,
3. студенти ромске националне мањине,
4. студенти са инвалидитетом.
Право на доделу стипендије немају: апсолвенти, студенти специјалистичких и
докторских студија, студенти војних школа/академија, студенти струковних студија, као и
студенти који су у радном односу или се налазе на стручном оспособљавању или другом
виду радног ангажовања уз накнаду.
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 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Кандидат уз пријаву на Јавни позив подноси следећа документа:

1. уверење да се школује на терет буџета Републике Србије,
2. уверење о уписаном семестру,
3. уверење о висини просечне оцене током студија, односно потврду школе о постигнутом
успеху током средње школе,
4. уверење да није изгубио годину студија, као и да је положио све испите из претходних
година студија,
5. фотокопију студентске књижице - индекса,
6. доказ да студент и његови родитељи односно старатељи имају пребивалиште на
територији Општине Рума - фотокопија личне карте, уверење о пребивалишту,
7. писмена изјава студента да му није додељена и да не користи стипендију или кредит по
неком другом основу, као и да није засновао радни однос нити се налази на стручном
оспособљавању или другом виду радног ангажовања уз накнаду.
8. кандидат прве године студија првог степена, који је постигао значајне резултате из
општеобразовних и стручних предмета на међународним или републичким такмичењима
у току школовања у средњој школи, признатим од стране Министарства просвете
Републике Србије (календаром такмичења и смотре ученика), уз пријаву на Јавни позив
подноси и оверену фотокопију дипломе са такмичења или потврду школе или
организатора такмичења о освојеној награди.
Кандидати из осетљивих друштвених група подносе и доказе којима доказују
припадност осетљивој друштвеној групи и то:
1. потврду Центра за социјални рад - студенти из материјално угрожене породице и без
родитељског старања,
2. извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља - студенти из породице у којој
је један родитељ преминуо,
3. потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за
инклузију Рома-студенти ромске националне мањине,
4.потврду удружења инвалида или надлежне комисије - студенти са инвалидитетом.
 КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА

Комисија на основу пријава пристиглих по јавном позиву и приложене
документације врши рангирање кандидата.
У складу са Одлуком, Комисија у оквиру ранг листе посебно врши рангирање
кандидата прве године основних студија првог степена, кандидата од друге до последње
године студија првог степена, а посебно кандидата другог степена студија - дипломске
академске студије.
Кандидате од друге до последње године основних академских студија првог
степена и студија другог степена, Комисија рангира на основу успеха оствареног у
претходном школовању, који се исказује бројем бодова у висини просечне оцене свих
положених испита током студирања.
Кандидате прве године основних академских студија првог степена, комисија
рангира на основу следећих критеријума:
1. успех остварен у претходном школовању
- исказује се бројем бодова у висини просечне оцене остварене у току школовања у
средњој школи и
2. успех остварен на међународним и републичким такмичењима
- исказује се бројем бодова према успеху оствареном на такмичењима:
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• освојено прво место на међународним такмичењима - 3,5 бодова,
• освојено друго место на међународним такмичењима - 3 бода,
• освојено треће место на међународним такмичењима - 2,5 бодова,
• освојено прво место на републичким такмичењима - 2 бода,
• освојено друго место на републичким такмичењима - 1,5 бодова,
• освојено треће место на републичким такмичењима - 1 бод,
• освојен пласман од трећег до десетог места на међународном или
републичком такмичењу - 0,5 бодова.
Приликом рангирања кандидата, Комисија примењује додатни критеријум:
1. за уписане студијске програме медицине, стоматологије, фармације, грађевине,
електротехнике, машинства, архитектуре, професора математике и професора физике 1 бод;

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареним по наведеним
критеријумима, с тим што кандидати из осетљивих друштвених група имају предност.
Ако се на јавни позив пријави више кандидата него што је јавним позивом
обухваћено, а имају исти број бодова, предност има студент на вишој години студија.
Уколико студенти прве године основних студија првог степена имају исти број
бодова, предност има студент који је постигао значајније резултате из општеобразовних и
стручних предмета на међународним или републичким такмичењима признатим од
стране Министарства просвете Републике Србије (календаром такмичења и смотри
ученика).
Уколико на основу наведених критеријума није могуће утврдити који ће кандидат
имати предност, предност ће утврдити Комисија.
Стипендију коју додељује Општина Рума не може добити студент коме је већ
додељена стипендија или кредит по неком другом основу.
 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је од 09.11.2015. године до 24.11.2015. године.
 ПОСТУПАК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријава на Јавни позив за доделу студентске стипендије за академску 2015/2016.
годину, са свим потребним обрасцима, преузима се у Одељењу за друштвене делатности
Општинске управе општине Рума или преко званичне интернет странице Општине.
Пријаве се подносе Комисији за доделу стипендија путем писарнице Општинске
управе општине Рума, лично или поштом на адресу: Рума, Орловићева 5.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Број: 67-4/2015-I
Дана: 09.11.2015. године
Рума

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РУМА
Слађан Манчић
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