
 

На основу чл.3 Одлуке о награђивању и новчаној помоћи студената на територији општине 

Бојник (''Сл.гласник града Лесковца,'' бр.38/16 и 19/17), у школској 2017/18 год. Одељење за друштвене 

делатности,опште и заједничке послове, расписује  

 

К О Н К У Р С 

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА И НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18 ГОДИНУ 

 

Општинско веће општине Бојник донело је Одлуку о укупном броју новчаних награда и новчаних 

помоћи студената за школску 2017/18 годину, студентима који постижу изузетне резултате током 

студија и студентима лошег материјалног стања: 

20 новчаних награда доделиће се студентима за изузетне резултате, 

20 новчаних помоћи доделиће се студентима лошег материјалног стања. 

I ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

А. студенти који постижу изузетне резултате подносе следећу документацију: 

- Доказ о пребивалишту,привременом боравишту за избегла и расељена лица на територији општине 

Бојник, најмање годину дана – фотокопија личне карте или уверење, 

- Уверење о просечној оцени у току студирања, 

- Уверење да је студент од друге до шесте године студија на територији Републике Србије, факултета 

чији је оснивач Влада Републике Србије и да је први пут уписан на одређену годину студија, 

- Фотокопија текућег рачуна, 

Б. студенти  лошег материјалног стања, поред опште документације наведене у претходном ставу, 

подносе и посебну: 
- Уверење да оба родитеља студента нису у радном односу и 

- Уверење о просечној оцени у току студирања. 

II РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Рок за пријављивање на конкурс почиње од  07.11.2017.год. до 30.11.2017.год. 
Пријава -захтев и остала конкурсна документација за доделу новчаних награда и новчаних помоћи 

подноси се Одељењу за друштвене делатности, опште и заједничке послове Оштинске управе Бојник. 

Саставни део конкурсне документације је обавезно и ЗАХТЕВ који се преузима на  Писарници - 

Услужном центру општине Бојник и у месним канцеларијама у Доњем Коњувцу и Косанчићу и попуњен 

предаје  Писарници-Услужном центру општине Бојник. 

Неблаговремене пријаве и  пријаве са непотпуном документацијом неће се разматрати. 

III ДОДЕЛА НОВЧАНИХ НАГРАДА И НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 
Редослед студената за доделу новчаних награда и новчане помоћи утврдиће се на основу критеријума из 

Одлуке о награђивању и новчаној помоћи студената. 

Конкурс за доделу новчаних награда и новчане помоћи студентима биће објављен на Интернет страници 

општине Бојник , Огласној табли Општинске управе Бојник и на Огласним таблама месних канцеларија 

у Д.Коњувцу и Косанчићу. 

IV ИСПЛАТА И ВИСИНА НОВЧАНИХ НАГРАДА И НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 
Новчане награде и новчане помоћи за школску 2017/18 годину исплаћиваће се једнократно у износу од 

30.000,00 динара у року од 60 дана од дана доношења решења, преносом на текући рачун студената од 

стране Одељења за привреду,финансије и локални економски развој Општинске управе Бојник. 

Пријава -захтев на конкурс и све информације везане за исти можете добити у Општинској управи 

Бојник-Одељењу за друштвене делатности, опште и заједничке послове. 

Телефон контакт:  016-821-214 лок.129, особа за контакт : Гордана Анђелковић. 

 

                                                                                                                                                РУКОВОДИЛАЦ 

 Драгослав Анђелковић 


