Република Србија
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-286/2016-01
Датум: 07.10.2016. године
ЦРНА ТРАВА
На основу члана 32 став 1. тачка 6. Закона о локaлној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.закон) и члана 28 став 1. тачка 6. Статута
општине Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“, број 17/2012),
Скупштина општине Црна Трава, на својој седници одржаној дана, 07.10.2016.
године, доноси
ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА
УЧЕНИЦИМА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови, начин, критеријуми и поступак за доделу
стипендија ученицима Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава
на територији општине Црна Трава у циљу очувања средње техничке школе и привлачењу
што већег броја ученика. Стипендија се искључиво даје за покриће трошкова становања у
дому ученика техничке школе „Милентије Поповић“ Црна Трава. Давалац средстава је
општина Црна Трава.
Члан 2.
Висина стипендије која се додељује ученицима техничке школе са домом ученика
„Милентије Поповић“ Црна Трава на територије општине Црна Трава, утврђује се Одлуком
о буџету општине Црна Трава и финансијским плановима за извршавање буџета.
Новчана средства из става 1. овог члана усклађиваће се са расположивим средствима
у буџету општине Црна Трава.
Новчана средства се додељују за школску годину, а исплаћују се на годишњем нивоу
у 10 (десет) рата.
Члан 3.
Стипендије се додељују ученицима средње школе са домом ученика „Милентије
Поповић“ Црна Трава, који су уписани у први разред текуће школске године, као и
ученицима са територије АП Косово и Метохије без обзира на смер и уписану годину.
Члан 4.
Стипендије се додељују на основу критеријума:
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Остварени броја бодова приликом уписа у I разред текуће школске године;
Минимални број бодова за одобравање стипендије одређује Општинско веће
конкурсом.
Ученицима са територије АП Косово и Метохија одобрава се стипендија без обзира
на смер и уписану годину.

-

-

Члан 5.
Број ученика којима се одобрава стипендија одређује Општинско веће у конкурсу, а
у зависности од средстава опредељених у буџету општине Црна Трава.
Члан 6.
Стипендије додељују се путем Конкурса за доделу стипендија на територији
општине Црна Трава (у даљем тексту: Конкурс). Конкурс расписује Општинско веће
општине Црна Трава, а поступак спровођења Конкурса обавља Комисија за доделу
стипендија на територији општине Црна Трава (у даљем тексту: Комисија). Комисију
образује Општинско веће посебним решењем. Комисија има председника и два члана.
Члан 7.
Комисија ради и доноси одлуке на седницама. Седницу Комисије сазива и њеним
радом руководи председник Комисије. Комисија одлучује већином гласова свих чланова.
Члан 8.

1.
2.
3.
4.
5.

Задаци Комисије су:
израда образаца пријаве на Конкурс,
спровођење поступка Конкурса,
доношење ранг листе на основу критеријума и услова прописаних члановима 4. и 5.
овог Правилника,
доношење предлога за коначну одлуку о додели стипендија,
обављање других послова везаних за спровођење овог Правилника.
Члан 9.

Општинско веће општине Црна Трава расписује Конкурс за сваку школску годину.
Конкурс се објављује на огласној табли општине, огласној табли техничке школе са домом
ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава и на веб – сајту општине Црна Трава.
Пријава на конкурс са потребном документацијом подноси се у року од 15 дана од
дана објављивања Конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Комисија може из објективних разлога продужити рок за пријаву на конкурс.
Члан 10.

-

Пријава на Конкурс састоји се од следеће документације:
обрасца пријаве,
потврде о упису у I разред техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“
Црна Трава (не важи за ученике са територији АП Косово и Метохија),
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потврде о оствареном броју бодова приликом уписа у I разред текуће школске године,
(не важи за ученике са територији АП Косово и Метохија),
потврде дома ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава да је подносилац пријаве
станар дома,
фотокопије личне карте (извод из читача) за родитеља/старатеља малолетног ученика,
три примерка уговора о стипендији.
Члан 11.

Комисија сачињава ранг листу ученика на основу које Општинско веће општине
Црна Трава доноси Одлуку о додели стипендија на територије општине Црна Трава (у
даљем тексту: Одлука).
Одлука из става 1. овог члана је коначна и против ње се може покренути управни
спор.
Члан 12.
Појединачно, за сваког ученика коме је одобрена стипендија по наведеном Конкурсу
закључује се Уговор о додели стипендије са председником општине Црна Трава.
Уговор за ученика потписује један од родитеља или старатеља.
Уговором о додели новчаних средстава регулисаће се међусобна права и обавезе
ученика и општине Црна Трава.
Члан 13.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Одељење за
привреду, пољопривреду, водопривреду, друштвене делатности, приватно предузетништво
и финансије – реферат друштвене бриге о деци.
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику града Лесковца“.
Члан 15.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о додели
стипендија ученицима средње школе на територији општине Црна Трава, број 06-234/201501 од 12.10.2015. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
__________________
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