На основу члана 49. и 99. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 32/08) и чл. 2. Одлуке о годишњим наградним
студентским стипендијама („Сл. лист града Шапца, бр. 13/2009 и 20/2010), градоначелник града Шапца, објављује

КОНКУРС
ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА,
ФАКУЛТЕТА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА

У школској 2016/2017. години, град Шабац, доделиће укупно 22 стипендије за најбоље студенте са пребивалиштем на територији
града Шапца, и то:
- 6 стипендија за студенте факултета друштвено-хуманистичких наука (библиотекарство, архиварство и музеологија; економске
науке; историјске, археолошке и класичне науке; културолошке науке и комуникологија; менаџмент и бизнис; педагошке и андрагошке
науке; политичке, правне, психолошке, социолошке науке; теологија, филозофија, филолошке науке; науке о уметностима; физичко
васпитање и спорт; специјална едукација и рехабилитација.)
- 5 стипендија за студенте факултета природно-математичких наука ( биолошке науке; гео-науке; математичке науке; науке о
заштити животне средине; рачунарске науке; физичке науке; физичко-хемијске науке; хемијске науке.)
- 5 стипендија за студенте факултета техничко-технолошких наука ( архитектура; биотехничке науке; грађевинско инжењерство;
геодетско инжењерство; електротехничко и рачунарско инжењерство; индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент;
инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; машинско инжењерство; организационе науке; рударско инжењерство;
геолошко инжењерство; саобраћајно инжењерство; технолошко инжењерство; металуршко инжењерство.)
- 5 стипендија за студенте факултета медицинских наука ( ветеринарске науке; медицинске науке; стоматолошке науке;
фармацеутске науке.)
- 1 стипендија за студента факултета уметности ( драмске и аудиовизуелне уметности; ликовне уметности; музичка уметност;
примењене уметности и дизајн.)
Право да конкуришу за наградну студентску стипендију имају студенти III и наредних година студија, под следећим условима:
- да је лице држављанин Републике Србије
- да није поновило ни једну годину студија
- да је на претходним годинама студија постигло просечну оцену најмање 9,20
- да је студент чије се школовање финансира из буџета Републике Србије
- да је студент који је положио све испите из претходних година.

На конкурс, студенти су дужни да приложе:
 Пријаву са личним подацима
- Оверену копију личне карте (уколико је лична карта са чипом, исту је потребно очитати)
- Оверену копију прве стране индекса
- Уверење са факултета о уписаној години студија за 2016/2017. годину
- Уверење са факултета о просечној оцени у току студија
- Уверење са факултета да је студент положио све испите из претходних година
Пријаве на конкурс се подносе од 03.-18. новембра 2016. године.
Пријаве са потребном документацијом, послати препорученом пошиљком на адресу:
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА, Одељење за друштвене делатности, Господар Јевремова бр. 6, Шабац,
или ПРЕДАТИ НА ЈЕДИНСТВЕНОМ ШАЛТЕРУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ШАПЦА.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ШАПЦА
Број: 67-4/2016-13
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