К О Н К У Р С
ЗА СТУДЕНТЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
Комисија за одобрење стипендија за студенте општине Чока
расписује Конкурс за доделу студентских стипендија за школску
2020 / 2021. годину.
Право на стипендију могу остварити студенти под следећим условима:
- да су држављани Републике Србије
-да имају пребивалиште на територији општине Чока
- да су студенти II,III,IV,V и VI год.основних aкадемских и основних
струковних студија на територији Републике Србије
- да су студенти II и III степена студија на територији Републике
Србије
-да годину уписују први пут
- да нису старији од 30 год.
-да нису запослени
-да студирају на државним факултетима и државним високим
школама
Студенти могу да остварују право на стипендију и у току трајања
продуженог статуса али најдуже годину дана

Потребна документа:
- Уверење о уписаној години студија с назнаком да је годину
уписао први пут
- Фотокопија личне карте (извод из читача)
- Фотокопија текућег рачуна
- Пријава на конкурс
( добија се у Услужном центру општине Чока ).
Пријаве се примају од 16.11.2020. до 30.11.2020. године,
у Услужном центру општине Чока
Комисија за стипендије

PÁ L Y Á Z A T

CSÓKA KÖZSÉG EGYETEMISTÁI SZÁMÁRA
Csóka község Ösztöndíjbizottsága Pályázatot ír ki egyetemista
ösztöndíjak odaítélésére a 2020/2021-as iskolaévre.
Az egyetemista ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó jogot az
egyetemisták a következő feltételek mellett valósíthatják meg:
- hogy a Szerb Köztársaság állampolgárai,
- hogyha lakóhelyük Csóka község területén van,
- hogyha a II.,III.,IV.,V. és VI. évfolyam általános akadémiai
és általános szakositott stúdiumok egyetemistái a Szerb
Köztársaság területén
- hogyha a II. és III. fokú stúdiumok egyetemistái
a Szerb Köztársaság területén,
- hogy az évfolyamot első alkalommal irják be,
- hogyha 30 évnél nem idősebbek,
- hogyha nincsenek munkaviszonyban,
- hogy állami egyetemeken tanulnak.
- az egyetemisták jogosultak az ösztöndíjra a
meghosszabbított jogviszony alatt is, legfeljebb egy évig.
Szükséges dokumentumok:
- Bizonylat a beirt évfolyamról,
- Személyi igazolvány fénymásolata,
- A folyószámla fénymásolata,
- Jelentkezés a pályázatra ( megkapják Csóka község Szolgáltató
központjában ).
A jelentkezéseket 2020.11.16-től 2020.11.30-ig veszik át, Csóka
község Szolgáltató központjában.
Ösztöndíjbizottság

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
OДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Број: 61-2/2020.
Датум: _______2020. године
Ч О К А

ПРИЈАВА
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ
Молим да ми се на основу Конкурса за школску 2020/2021. годину
додели студентска стипендија за уписану ________ годину
редовних студија на __________________________________________________
смер / група ______________________________у _________________________

Подаци

с т у д е н т а;

1. Презиме, очево име и име:_____________________________________
2. Матични број грађана: ________________________________________
3. Место пребивалишта, улица и број:______________________________

Изјављујем под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу:
- да су наведени подаци тачни,
- да ћу пријавити све настале промене у наведеним подацима.

Подносилац захтева:_____________________________
Број телефона: __________________________________
Прилог:
- Фотокопија личне карте,
- Потврда о уписаној години са назнаком да је год. уписана први пут
- Фотокопија текућег

