На основу члана 6. Одлуке о пружању материјалне помоћи породицама
ученика и студената са подручја општине Жабари (« Службени гласник општине
Жабари», број 7/2011) , Председник општине Жабари , расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА УЧЕНИКА И
СТУДЕНАТА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА ШКОЛСКУ
2018/2019.годину
I
Материјална помоћ се додељује студентима који се школују на државним
факултетима и вишим школама, као и ученицима државних средњих школа без
једног или оба родитеља .
Материјална помоћ се не додељује студентима прве године, осим у случају да
су без једног или оба родитеља.
Материјална помоћ се додељује за време трајања редовне наставе које је
прописано за стицање одговарајућег степена образовања.
Материјална помоћ додељује се студентима који имају просечну оцену већу од
7,50 на претходној години студирања.
Материјална помоћ се не може доделити кориснику за поновљену годину
студија односно средње школе, као и кориснику који у претходном школовању има
више од једне поновљене године студирања и школовања, на истом или другом
факултету, односно школи.
II
Учесници конкурса Општинској управи општине Жабари достављају:
- пријаву на конкурс,
- уверење о уписаној години студирања, односно школе и просечну оцену из
претходне године,
- уверење-изјаву о заједничком домаћинству,
- студенти и ученици средњих школа без једног или оба родитеља извод из
књиге умрлих за преминулог родитеља,
- фотокопију картице текућег рачуна,
- фотокопија стране индекса са личним подацима и подацима о уписаним
свим претходним семестрима и годинама студирања.
III
Додела материјалне помоћи врши се по критеријуму школског услова, односно
на основу године студирања и просечне оцене постигнуте у претходној години
студирања.
Уколико учесници на конкурсу имају исти број бодова онда предност има
корисник:
- са више година студија,
- са већом просечном оценом.

IV
Корисницима без једног или оба родитеља додељује се материјална помоћ без
утврђивања школског услова.
Број одобрених материјалних помоћи корисницима без једног или оба
родитеља не може бити већи од ½ укупног броја материјалних помоћи у тој години.
Предност при додели материјалне помоћи корисницима без једног или оба
родитеља има корисник без оба родитеља, са више година студија и већом просечном
оценом.
V
Материјална помоћ се додељује 10 месеци у години.
Апсолвентима факултета и виших школа материјална помоћ се додељује 6
месеци, без обзира на дужину апсолвентског рока.
Корисник права на материјалну помоћ стиче од 01. октобра текуће године.
VI
Одлуку о додели материјалне помоћи доноси Председник општине Жабари.
Висину и број корисника материјалне помоћи у школској години утврђује
Председник општине по окончању конкурса.
VII
Пријаву на конкурс са правно ваљаним доказима упутити на адресу
Општинска управа општине Жабари , Кнеза Милоша 103, у року од 15 дана од дана
објављивања овог конкурса на огласној табли и на сајту Општине Жабари.
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