
 

На основу члана 57. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“, бр. 5/19) и члана 13. Одлуке о награђивању ученика и студената са територије града Шапца 

(„Сл. лист града Шапца“, бр. 25/2021 и 32/2022), градоначелник града Шапца, расписује 

 

 

К О Н К У Р С  

 ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА  НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА,  

КАО И ИНТЕГРИСАНИМ СТУДИЈАМА ФАКУЛТЕТА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА И  

СТУДЕНАТА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ 

 

I   У школској 2022/2023. години, град Шабац, додељује укупно 17 стипендија за студенте са пребивалиштем на територији града Шапца, који студирају на 

основним академским и мастер академским студијама, као и интегрисаним студијама факултета чији је оснивач Република Србија и то: 

- 5 стипендија за студенте факултета друштвено-хуманистичких наука (библиотекарство, архиварство и музеологија; економске науке; историјске, археолошке 

и класичне науке; културолошке науке и комуникологија; менаџмент и бизнис; педагошке и андрагошке науке; политичке, правне, психолошке, социолошке науке; 

теологија, филозофија, филолошке науке; науке о уметностима; физичко васпитање и спорт; специјална едукација и рехабилитација, криминалистичке науке, војне 

науке) 

- 2 стипендије за студенте факултета природно-математичких наука (биолошке науке; гео-науке; математичке науке; науке о заштити животне средине; 

рачунарске науке; физичке науке; физичко-хемијске науке; хемијске науке) 

- 3 стипендије за студенте факултета техничко-технолошких наука (архитектура; биотехничке науке; грађевинско инжењерство; геодетско инжењерство; 

електротехничко и рачунарско инжењерство; индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент; инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; 

машинско инжењерство; организационе науке; рударско инжењерство; геолошко инжењерство; саобраћајно инжењерство; технолошко инжењерство; металуршко 

инжењерство) 

- 6 стипендија за студенте факултета медицинских наука (ветеринарске науке; медицинске науке; стоматолошке науке; фармацеутске науке) 

- 1 стипендија за студента факултета уметности (драмске и аудиовизуелне уметности; ликовне уметности; музичка уметност; примењене уметности и дизајн) 

 

 II  У школској 2022/2023. години, град Шабац, додељује укупно три стипендије за студенте са пребивалиштем на територији града Шапца, који студирају на 

Академији струковних студија Шабац, и то: 

− 1 стипендија за студенте  Одсека за медицинске и пословно-технолошке студије 

− 1 стипендија за студенте Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризам и 

− 1 стипендија за студенте Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче  

 

Право да конкуришу за студентску стипендију имају студенти друге и наредних година студија,  на основним и мастер академским студијама (први и други степен 

студија), као и интегрисаним студијама факултета чији је оснивач Република Србија и Академије струковних студија Шабац, под следећим условима: 

- да је лице држављанин Републике Србије 

- да има пребивалиште на територији града Шапца 

- да је уписао текућу школску годину на терет буџета Републике Србије 

- да годину студија уписује први пут 

- да у току студија није имао прекид нити обнову године студија 

- да је на претходним годинама студија положио све прописане испите и остварио укупну просечну оцену најмање 9,00. 

 



III У школској 2022/2023. години, град Шабац, додељује укупно 2 стипендије студентима из осетљиве друштвене групе (1 стипендија за студенте са 

инвалидитетом и 1 стипендија за студенте из материјално угрожене породице) са пребивалиштем на територији града Шапца, који студирају на основним 

академским и мастер академским студијама, као и интегрисаним студијама факултета чији је оснивач Република Србија. 

Право да конкуришу за студентску стипендију имају студенти из осетљиве друштвене групе друге и наредних година студија, под следећим условима: 

- да је лице држављанин Републике Србије 

- да има пребивалиште на територији града Шапца 

- да је уписао текућу школску годину на терет буџета Републике Србије 

- да годину студија уписује први пут 

- да у току студија није имао прекид нити обнову године студија. 

 

Право на стипендију нема студент који има статус апсолвента или је у продуженом статусу.  

 

 На конкурс, студент доставља: 

       -      Пријаву са личним подацима, у слободној форми (кратку биографију) 

− Очитану личну карту 

− Уверење са факултета о уписаној години студија 

− Уверење са факултета о просечној оцени у току студија  

− Уверење са факултета да је положио све испите из претходних година (осим за студенте из осетљиве друштвене групе) 

Студент из осетљивe друштвенe групe: 

– Документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи: 

1. Лице са инвалидитетом: Мишљење Интерресорне комисије или потврду Удружења студената са хендикепом или потврду Удружења особа са инвалидитетом 

или лекарско уверење издато од надлежне Комисије, којим се доказује постојање инвалидитета. 

2. Лице из материјално угрожене породице: потврду из Центра за социјални рад да породица остварује право на новчану социјалну помоћ. 

 

Пријаве на конкурс се подносе од 20.01-03.02.2023. године. 

 

 Пријава са потребном документацијом, предаје се на јединствени шалтер Градске управе града Шапца или препорученом пошиљком на адресу: ГРАДСКА УПРАВА 

ГРАДА ШАПЦА, Одељење за друштвене делатности, Господар Јевремова бр. 6, Шабац 

 

 

                                                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ШАПЦА 

                                                                                                     Број: 111-00-147/2022-13 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

            Др Александар Пајић 

 


