На основу члана 3, 4 и 6. Одлуке о додели једнократне новчане награде
студентима
чији родитељи имају пребивалиште на подручју општине Пријепоље
(''Општински службени гласник'', број 11/2012), Комисија за младе таленте расписује .

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ
ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ
2012/2013.

На конкурсу за доделу једнократне новчане награде студентима, могу учествовати
редовни студенти чији родитељи имају пребивалиште на подручју општине Пријепоље,
који испуњавају следеће услове:
1. Да родитељи студената, као и студент има пребивалиште на територији општине
Пријпоље.
2. Да студира на високошколској установи која има акредитацију и одобрење за рад
надлежног државног органа.
3. Да има просечну оцену у завршеној години од 8,5 до 10 (2012/2013).
4. Да је завршио IV или V годину:
- специјалистичких академских студија на којима стиче стручни назив специјалиста
са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајућих области;
- специјалистичких струковних студија на којима се стиче стручни назив
специјалисте с назнаком звања другог степена струковних студија из одговарајућих
области;
- дипломских академских студија на којима се стиче академски назив дипломирани,
са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из одговарајућих
области – мастер;
последње две године високошколске установе на којима студије трају 4 или 5
година (III или IV година; IV или V година), последње 3 године (IV, V и VI година)
високошколске установе (факултета) на којима студије трају 6 година, а на којима се
студира по традиционалним образовним програмима.
Да завршену претходну школску годину (2012/2013) без пренетих испита, докаже
одговарајућим документом као и остварену просечну оцену из исте школске године.
- Комисија ће, у складу са Одлуком за доделу једнократне новчане награде
студентима, чији родитељи имају пребивалиште на територији општине Пријепоље,
а у зависности од обезбеђених средстава у буџету Општине донети одлуку о додели
награда студентима, износу награде и броју награда.
- Пријаве за доделу награда са наведеним документима подносе се у року од 15
дана од дана објављивања конкурса
- По приспелим пријавама Комисија за младе таленте ће одлучити у року од 15
дана од дана истека рока за подношење пријава за конкурс
Одлука Комисије за младе таленте истиче се на огласној табли Општине
Пријепоље..
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се узимати у разматрање.
Пријаве се достављају у затвореној ковери на адресу:
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
КОМИСИЈА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ

