На основу чл. 11а Закона о ученичком и студентском стандарду ( „Сл. Гласник
РС „ бр.18/2010 и 55/2013 , 27/2018-др.закон) , члана 4. и 6. Одлуке о стипендирању и другим
врстама помоћи студентима и стручњацима са територије Града Пирота ( „Службени лист
града Ниша“ бр.66/11 ) и Одлуке о измени и допуни Одлуке о стипендирању и другим
врстама помоћи студентима и стручњацима са територије општине Пирот I бр. 06/64-16 од
28.12.2016.године, градоначелник Града Пирота расписује
К О Н К УР С
ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

1. БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОНКУРСА
Град Пирот расписује конкурс за доделу 10 стипендија за школску 2018/2019. годину.
Стипендије ће се доделити искључиво студентима који се школују за занимања, која су
дефицитарна на основу евиденције Националне службе за запошљавање и утврђених потреба
у предузећима и установама на подручју града Пирота, као и студентима из породица
корисника новчане социјалне помоћи код Центра за социјални рад за Град Пирот.
Град Пирот ће доделити стипендије студентима који се школују за следећа
дефицитарна занимања:
–
–
–
–
–

дипломирани инжењер технологије(Хемијско-технолошки факултет Београд);
професор математике;
доктор ветерине;
дипломирани инжењер електротехнике;
дипломирани фармацеут.

Право на стипендију имају студенти дефицитарних занимања од прве до завршне
године основних и интегрисаних академских студија, који су уписали студијски програм у
трајању од најмање шест семестара /180ЕСПБ, без обзира на просек оцена.
Студенти који су уписали основне академске студије у трајању од шест семестара /180
ЕСПБ и остварили право на градску стипендију, морају редовно уписати додатне мастер
студије у трајању од 4 семестра /120 ЕСПБ.
Студенти дефицитарних занимања од прве до завршне године основних студија, који
остваре право на градску стипендију за школску 2018/2019. годину, оставрују право на
коришћење стипендије и током мастер студија.
Право на стипендију имају студенти из породица корисника новчане социјалне помоћи
код Центра за социјални рад Пирот и то од прве до завршне године основних и интегрисаних
академских студија, који су уписали студијски програм у трајању од најмање шест
семестара /180 ЕСПБ, без обзира на просек оцена.
Студенти корисници стипендије и кредита из републичког буџета, као и струковних
студија, мастер и докторских студија не могу остварити право на градску стипендију.
2.

ИСПЛАТА И ВИСИНА СТИПЕНДИЈЕ

Стипендије за школску 2018/2019. годину исплаћују се у трајању од 10 месеци почев
од месеца марта 2019. године у месечном износу од 9.000 динара.

3.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Учесници Конкурса дужни су да поднесу следећа документа:

– уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија ( издаје
факултет );
– уверење о просечној оцени током студирања ( издаје факултет ) ;
– очитана лична карта;
– фотокопија индекса;
– пријава за добијање стипендије за дефицитарна занимања студената (преузети са сајта
Града Пирота или на шалтеру за информације Градског услужног центра)
4.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Рок за пријављивање на Конкурс је до 07.02.2019. године.
Пријава и остала конкурсна документација за доделу стипендија подноси се
Комисији за доделу стипендија Града Пирота, преко градске писарнице.
Потребно је доставити оригинална документа или оверене фотокопије оригиналне
документације. Достављена документација се неће враћати подносиоцима пријава.
Неблаговремено поднети захтеви и непотпуно достављена конкурсна документацција
неће се разматрати.
5. ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА
Редослед студената за доделу стипендија, утврђује се на основу постигнутог успеха у
студирању на тај начин што ће се вршити посебно рангирање свих студената у оквиру једног
занимања, а градоначелник Пирота ће ограничити број студената по једном занимању, као и
број студената из породица корисника новчане социјалне помоћи, који могу остварити право
на стипендије Града Пирота.
Са свим студентима којима се доделе стипендије, Град Пирот ће потписати Уговоре о
додели стипендија.
Одлука о додели стипендија биће истакнута на огласној табли Града Пирота.
6.

ИНФОРМИСАЊЕ О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Све информације у вези Конкурса могу се добити у Одељењу за ванпривредне
делатности Града Пирота, ул.Српских владара бр. 82 или позивом на број 305-501.

II бр. _______
08.01.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ПИРОТА
________________________
мр Владан Васић

