
 На основу члана 4. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Нови 
Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 11/2008 ,15/2010. и 15/2011. године) и 
Решења о износу и броју општинских стипендија студентима са територије општине Нови 
Бечеј за школску 2015/2016. годину(„Службени лист општине Нови Бечеј“ број 22/2015), 
Комисија за доделу стипендија општине Нови Бечеј, на седници одржаној 27.11.2015. године, 
расписала је  
 

К О Н К У Р С 
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА, СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, ЗА ШКОЛСКУ 
 2015/2016. ГОДИНУ 

 
1. У школској 2015/2016. години општина Нови Бечеј додељује 50 стипендија  у износу 

од 7.000 динара (за период октобар 2015- јун 2016. године). 
2. Стипендија се додељује студентима првог и другог степена високог образовања на 

високошколској установи, почевши од друге године. 
3. Изузетно право на стипендију имају студенти прве године са финансирањем из буџета 

Републике Србије, под условом да су у средњој школи носиоци признања „Ђак 
генерације“. 

4. Стипендије могу остварити студенти под следећим условима: 
 Да је држављанин Републике Србије, 
 Да има пребивалиште на територији општине Нови Бечеј, најмање две године 

пре дана расписивања Конкурса, 
 Да није поновио ни једну годину студија, 
 Да је студент, са финансирањем из буџета, I и II степена високог образовања на 

високошколској установи чији је оснивач Република Србија и чије је седиште 
на територији Републике Србије, 

 Да је на претходним годинама студија постигао просечну оцену најмање 8 
(осам). 

5. Право на стипендије не може остварити студент: 
 Који је уписао прву годину студија, изузев „Ђака генерације“,  
 Који има статус апсолвента, 
 Који је корисник републичке стипендије или кредита 
 Који је у радном односу и 
 Који је навршио 26 година живота. 

 
Уз пријаву на Конкурс се прилаже: 

 Фотокопија личне карте студента, 
 Уверење о просечној оцени и да није обновио ни једну годину студија, 

односно доказ да је годину замрзавао, 
 Подносилац захтева „Ђак генерације“ који је уписао прву годину студија, 

поред уверења о упису, прилаже и потврду школе да је проглашен за „Ђака 
генерације“. 

 
Документа се подносе у Услужном центру Општинске управе Нови Бечеј, 
најкасније до 15. 12. 2015. године. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 



 
 


