
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа општине Нови Кнежевац 
(''Службени лист општине Нови Кнежевац'', бр.11/08, 13/08, 31/12 и 27/14) и Одлуке о 
установљењу општинске стипендије за студенте („Службени лист општине Нови Кнежевац“ 
бр.15/10, 9/11 и 14/15 ), Општинско веће општине Нови Кнежевац, на седници одржаној дана 
22.12.2015. године, донело је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРЕЊЕ 
СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ 
 

I. 
Општинско веће општине Нови Кнежевац расписује јавни оглас за подношење захтева за 

одобрење стипендија за студенте општине  Нови Кнежевац, за школску 2015/2016 годину у 
времену од 23.децембра 2015.године до 31.01.2016.године.  

 
II. 

 Право на доделу студентских стипендија могу остварити студенти државних 
факултета, као и приватних факултета који имају акредитацију у Републици Србији од 
уписане друге године до уписа завршне године студија који се финансирају из буџета 
Републике Србије као и студенти који се самофинансирaју, под следећим условима: 
 

 Да су држављани Републике Србије, 
 Да имају пребивалиште на подручју општине Нови Кнежевац 
 Да редовно уписују годину студирања 
 Да нису старији од 28 година 
 

        III. 
Потребна документација: 

 
1. Лично попуњен образац захтева (који се добија приликом подношења потребне 

документације) 
2. Уверење о држављанству 
3. Потврду о пребивалишту 
4. Званичну и оверену потврду факултета о уписаној години  
5. Званичну и оверену потврду да први пут уписује одређену годину студија  
6. Фотокопија личне карте 
 

IV. 
Право на општинску стипендију немају апсолвенти, као ни студенти Војне и 

Полицијске академије. 
 

V. 
Захтев  за доделу општинске стипендије са свим потребним прилозима се подноси 

Општинској управи општине Нови Кнежевац, на писарници (улица Краља Петра I. 
Карађорђевића бр. 1), просторија  бр.7. 

Образац захтева се може преузети и са званичне интернет странице општине Нови 
Кнежевац www.noviknezevac.rs. 

 
Рок за подношење захтева је 31.јануар 2016.године.  
Захетви који се поднесу после наведеног рока неће се разматрати. 

 
Република Србија 
Ааутономна Покрајина Војводина 
Општина Нови Кнежевац 
Општинско веће 
Број: III-06-1/125-6                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 22.12.2015.године.                                                            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Нови Кнежевац                                                                             Драган Бабић,с.р. 
                                                                           

 


