''Службени лист града Београда'' број 12/ 14

Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 25. фебруара 2014. године, на
основу чланова 14 и 24 Статута градске општине Обреновац (''Службени лист града Београда''
број 44/08, 4/10, 15/10 и 49/13), а сходно Закону о ученичком и студентском стандарду („Службени
гласник РС”, број 18/10 и 55/13), донела је
ОДЛУКУ О СТУДЕНТСКИМ НАГРАДАМА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови, начин и поступак доделе студентских награда.
Студентске награде обезбеђују се за студенте акредитованих државних и приватних
факултета и високих школа Републике Србије.
Средства за студентске награде обезбеђују се у буџету градске општине Обреновац за
сваку годину.
Награде које се додељују студентима исплаћују се у више месечних рата.
Члан 2.
Студентске награде обезбеђују се за студенте високошколских установа, и то:
1. Студентске награде најбољим студентима са територије градске општине Обреновац,
2. Бесплатне претплатне карте за превоз најбољим студентима са територије градске
општине Обреновац,
3. Новчана помоћ студентима из материјално угрожених породица са територије градске
општине Обреновац.
Члан 3.
Номинални износ и број студентских награда (у даљем тексту: награда) сваке године
утврђује Веће градске општине, у оквиру средстава утврђених буџетом градске општине за годину
у којој се награде додељују.
II СТУДЕНТСКЕ НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Члан 4.
Услови за доделу студентских награда најбољим студентима са територије градске
општине Обреновац су:
- да су редовни студенти основних студија од друге године студија или студенти мастер
студија;
- да су први пут уписали одговарајућу годину студија и да нису изгубили, односно
обновили, ниједну годину студија;
- да имају континуитет у школовању (на уписаном факултету одмах након завршетка средње
школе);
- да имају успех са најнижом просечном оценом 8,50 у току студија,
- да имају пребивалиште на територији градске општине Обреновац.
Члан 5.
Потребна документа која се достављају уз пријаву, којима се доказује испуњеност услова
из члана 4. ове одлуке су:
- фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта;
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- оверена фотокопија индекса;
- за студенте основних студија и прве године мастер студија - уверење о положеним
испитима са претходних година основних студија (просечна оцена за студенте основних
студија и прве године мастер студија биће рачуната тако што ће збир оцена положених
испита са основних студија бити подељен са укупним бројем положених испита),
- за студенте друге године мастер студија - уверење о положеним испитима на основним
студијама и уверење о положеним испитима са прве године мастер студија (просечна оцена
за студенте друге године мастер студија биће рачуната тако што ће збир оцена положених
испита са основних и прве године мастер студија бити подељен са укупним бројем испита
у току основних и прве године мастер студија);
за студенте мастер студија оверена изјава под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да је незапослен или уверење Националне службе за запошљавање да је
лице на евиденцији НСЗ-а;
- попуњавање on-line упитника ''Локална академска мрежа'' који се налази на порталу
градске општине www.obrenovac.rs за студенте који нису пријављени у ову базу.
Члан 6.
Редослед кандидата за доделу стипендија утврђује се на основу следећих критеријума:
успех - просечна оцена из претходног периода се множи бројем 2 и
ефикасност студирања, која се исказује одређеним бројем бодова за годину студија на
коју је студент уписан:
основне студије
2. година 1 бод,
3. година 2 бода,
4. година 3 бода,
5. и остале године 3 бода
мастер студије
1. и 2. година 3 бода.
Број бодова се утврђује ранг листом.
Коначна ранг листа представља збир бодова.
Члан 7.
По утврђивању ранг листе, уколико два или више кандидата имају једнак број бодова,
предност има онај кандидат који се налази на вишој години студија. Уколико два или више
кандидата имају једнак број бодова у случају из претходног става, а налазе се на истој години
студија, предност има онај кандидат који има већу просечну оцену на претходној години студија.
III

БЕСПЛАТНЕ ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ ЗА ПРЕВОЗ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Члан 8.
Услови за доделу бесплатних претплатних карата за превоз најбољим студентима са
територије градске општине Обреновац су:
да су редовни студенти основних студија од друге године студија или студенти мастер
студија;
да су први пут уписали одговарајућу годину студија и да нису изгубили, односно
обновили, ниједну годину студија;
да имају континуитет у школовању (на уписаном факултету одмах након завршетка средње
школе);
да имају успех са најнижом просечном оценом 8,50 у току студија;
2

да имају пребивалиште на територији градске општине Обреновац;
да нису добитници студентске награде најбољим студентима на територији градске
општине Обреновац за текућу школску годину, као и да нису добитници новчане помоћи
студентима из материјално угрожених породица за текућу школску годину.
Члан 9.
Потребна документа која се достављају уз пријаву, којима се доказује испуњеност услова
из члана 8. ове одлуке су:
фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта;
оверена фотокопија индекса;
за студенте основних студија и прве године мастер студија - уверење о положеним
испитима са претходних година основних студија (просечна оцена за студенте основних
студија и прве године мастер студија биће рачуната тако што ће збир оцена положених
испита са основних студија бити подељен са укупним бројем положених испита),
за студенте друге године мастер студија - уверење о положеним испитима на основним
студијама и уверење о положеним испитима са прве године мастер студија (просечна оцена
за студенте друге године мастер студија биће рачуната тако што ће збир оцена положених
испита са основних и прве године мастер студија бити подељен са укупним бројем испита
у току основних и прве године мастер студија);
за студенте мастер студија оверена изјава под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да је незапослен или уверење Националне службе за запошљавање да је
лице на евиденцији НСЗ-а;
попуњавање on-line упитника ''Локална академска мрежа'' који се налази на порталу
градске општине www.obrenovac.rs за студенте који нису пријављени у ову базу.
Члан 10.
Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата су:
успех - просечна оцена из претходног периода се множи бројем 2 и
ефикасност студирања, која се исказује одређеним бројем бодова за годину студија на
коју је
студент уписан:
основне студије
2. година 1 бод,
3. година 2 бода,
4. година 3 бода,
5. и остале године 3 бода
мастер студије
1. и 2. година 3 бода.
Број бодова се утврђује ранг листом.
Коначна ранг листа представља збир бодова.
Члан 11.
По утврђивању ранг листе, уколико два или више кандидата имају једнак број бодова,
предност има онај кандидат који се налази на вишој години студија. Уколико два или више
кандидата имају једнак број бодова у случају из претходног става, а налазе се на истој години
студија, предност има онај кандидат који има већу просечну оцену на претходној години студија.
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IV

НОВЧАНА ПОМОЋ СТУДЕНТИМА ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Члан 12.
Услови за доделу новчане помоћи студентима из материјално угрожених породица са
територије градске општине Обреновац су:
да су студенти на завршној години или апсолвенти основних студија високошколских
установа чији је оснивач Република Србија;
да имају до 30 година старости;
да имају пребивалиште на територији градске општине Обреновац;
да су из материјално угрожених породица (просечан месечни приход по члану породице не
прелази одређени износ);
да нису добитници студентске награде за најбоље студенте на територији градске општине
Обреновац за текућу школску годину, као и да нису добитници бесплатне претплатне карте
за превоз за текућу школску годину.
Члан 13.
Потребна документа која се достављају уз пријаву, којима се доказује испуњеност услова
из члана 12. ове одлуке су:
фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта;
оверена фотокопија индекса;
уверење са факултета о уписаној завршној години студија;
потврда о просечном месечном приходу по члану породице студента за последња три
месеца
(уверење се добија на основу поднетих доказа о примањима свих чланова породице:
потврда из радне организације за запослене (просечна зарада за последња три месеца),
чекови о пријему пензије за последња три месеца за пензионере, потврда Националне
службе за запошљавање за незапослене, уверење из катастра о приходима за оне који имају
пријављен приход од пољопривреде, за студенте уверење са факултета, за ученике потврда
о редовном школовању издата од стране школе);
оверена изјава о броју чланова породице.
Члан 14.
Редослед кандидата утврђује се на основу висине просечног месечног прихода по члану
породице студента.
Кандидати се рангирају од најнижег ка највишем просечном месечном приходу по члану
породице.
Члан 15.
По утврђивању ранг листе, уколико два или више кандидата имају исти просечан месечни
приход по члану породице, предност има онај кандидат који има већи број чланова породице.

V

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 16.
Студент, за време примања награде, обавезује се:
да неће променити место пребивалишта за време добијања награде;
да неће отићи на школовање или на усавршавање у иностранство за време добијања
награде, без предходне писане сагласности даваоца награде.
Члан 17.
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Награђеном студенту престаје право на исплату преосталог дела студентске награде
уколико у току трајања школске године за коју је добио награду изгуби статус студента.
VI

ПОСТУПАК

Члан 18.
Награде додељује градска општина Обреновац на основу конкурса који расписује Веће
градске општине, на предлог Комисије за образовање.
Члан 19.
Награде се додељује на основу конкурса за доделу студентских награда најбољим
студентима
са територије градске општине Обреновац, конкурса за доделу бесплатних претплатних карата за
превоз најбољим студентима са територије градске општине Обреновац и конкурса за доделу
новчане помоћи студентима из материјално угрожених породица са територије градске општине
Обреновац, који садрже:
услове за доделу награда, претплатних карата и новчане помоћи за студенте;
број и номинални износ награде, претплатних карата и новчане помоћи;
критеријуме за утврђивање редоследа кандидата;
потребна документа;
рок за пријављивање на конкурс;
поступак;
објављивање одлуке.
Члан 20.
Пријава на конкурс, са потребним документима, подноси се Одељењу за развој Управе
градске општине преко писарнице Управе градске општине Обреновац.
Члан 21.
Разматрање поднетих пријава и формирање предлога ранг листе врши Радна група за
пријем и преглед приспелих пријава и састављање ранг листе пријављених учесника конкурса ,
коју образује Комисија за образовање, уз сагласност Већа градске општине.
Стручне и административне послове за потребе Радне групе и Комисије за образовање
обавља Одељење за развој Управе градске општине.
Члан 22.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана објављивања конкурса на огласној
табли градске општине Обреновац и званичном сајту градске општине Обреновац.
Приспеле пријаве за доделу награда разматра Радна група за пријем и преглед приспелих
пријава и састављање ранг листе пријављених учесника конкурса.
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за
пријављивање. Неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је
наведена у конкурсу.
Непотпуну пријаву Комисија за образовање одбацује закључком против кога се може
изјавити жалба Већу градске општине Обреновац.
Члан 23.
Радна група за пријем и преглед приспелих пријава и састављање ранг листе пријављених
учесника конкурса разматра пријаве које су пристигле на конкурс, врши бодовање и рангирање у
складу са овом одлуком за подносиоце пријава и на основу утврђеног броја бодова и рангирања,
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сачињава предлог ранг листе за доделу награда и објављује је на огласној табли градске општине
Обреновац и на званичном сајту градске општине Обреновац.
Предлог ранг листе садржи: назив конкурса, место на ранг листи, редни број пријаве, име и
презиме подносиоца пријаве на конкурс, адресу подносиоца пријаве, назив факултета односно
високе школе, да ли је подносилац пријаве на државном или приватном факултету или високој
школи (за конкурс за доделу студентских награда најбољим студентима и конкурс за доделу
бесплатних претплатних карата за превоз), просечну оцену (за конкурс за доделу студентских
награда најбољим студентима и конкурс за доделу бесплатних претплатних карата за превоз), број
бодова на основу просека (за конкурс за доделу студентских награда најбољим студентима и
конкурс за доделу бесплатних претплатних карата за превоз), број бодова на основу године студија
(за конкурс за доделу студентских награда најбољим студентима и конкурс за доделу бесплатних
претплатних карата за превоз), укупан збир бодова (за конкурс за доделу студентских награда
најбољим студентима и конкурс за доделу бесплатних претплатних карата за превоз), годину
студија (за конкурс за доделу новчане помоћи студентима из материјално угрожених породица),
просечан месечни приход по члану породице подносиоца пријаве (за конкурс за доделу новчане
помоћи студентима из материјално угрожених породица), датум утврђивања предлога и начин
подношења приговора.
Комисија за образовање објављује предлог ранг листе студената, на које сваки учесник
конкурса има право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли
градске општине Обреновац и на званичном сајту градске општине Обреновац.
Члан 24.
Сваки учесник у конкурсу може Комисији за образовање уложити приговор на предлог
ранг листе, у року од осам дана од дана објављивања.
Након доношења акта Комисије за образовање по приговору, Комисија припрема предлог
коначне ранг листе и доставља је Већу градске општине Обреновац на даљи поступак и
одлучивање.
Веће доноси одлуку о додели награда на основу предложене коначне ранг листе. Одлука
Већа је коначна.
Након доношења одлуке о додели награда, иста се објављује је на огласној табли градске
општине Обреновац и на званичном сајту градске општине Обреновац.
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Београда''.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020- 23 од 25. фебруара 2014. године
Обрадила
БА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Жељко Јоветић
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