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Предмет: Закљу чак Комисије

На седници одржаној 18.11.2010.године Комисија за доделу општинских
стипендија разматрала је захтеве кандидата који су се пријавили на расписани конку рс за
доделу 5 стипендија за ученике средњих школа (г еодетске, грађевинске, електротехничке
и еконо мске школе) и 5 стипендија за сту денте који се школу ју за грађевинског инжењера,
професора математике, професора физике, професора хемије и професора биологије.
Упоредо са овим конкурсом објављен је и конку рс за 5 у ченика средњих школа и 5
сту дената чије се породице налазе у стању социјал не по требе.
Уку пно на оба конкурса је конкурисало 18 сту дената и 8 средњошколаца.
Комисија је прво разматрала захтеве који се односе на о сновни конку рс, којим су
предвиђени кадрови за које се кандидати школу ју , а који су у нашој општини тренутно
дефицитарни. Ш то се тиче дру гог конкурса који се односио на у ченике и сту денте чије се
породице налазе у стању социјалне потребе, Комисија је поред материјалне ситу ације
породица кандидата који су конкурисалаи гледала и у спех у ченика и сту дената. Након
разматрања Комисија је донела следећи

З АК Љ У Ч А К

1. За школску 2010/2011.годину општинске стипендије до делити сл едећим
у ченицима средњих школа:
-

Радојевић Миломиру , у ченику 3 године електротехничк е школе (просечна
оцена 5)
Радојевић М илици, у ченици дру гог разреда економске школе (просечна оцена
5)
Тимотијевић Ђорђу, у ченику дру ге године гимназије (просечна оцена 5)
Арсенијевић Јелени, у ченици друге године економске школе (просечна оцена
5) и
Лазић Слађани, у ченици дру ге године еконо мске школ е (просечна о цена 4,54).

За школску 2010/2011.годину општинске стипендије доделити
сту дентима:
-

сл едећим

Јовановић Марку , апсолвенту Факу лтета техничк их нау ка (просечна оцена
8,59)
Томић Данијели, сту денту дру ге године Природно-математичког факу лтета,
одсек математика (просечна оцена 8)
Петронијевић Стефани, студенту дру ге године Високе грађевинско-геодетске
школе (просечна о цена 7,5)
Радовановић М иланки, сту денту четврте године Природно-математичког
факу лтета, смер професор хемије (просечна оцена 7,5) и
М ирковић Дејану , сту денту прве године Грађевинског факу лтета, смер
геодезија.

2. За школску 2010/2011.годину општинске стипендије до делити сл едећим
сту дентима чије се породице нал азе у стању социјалне потребе:
-

-

-

-

-

Ву котић Сени, апсолвенту Филолошког факу лтета, смер српска књижевност и
језик са општо м књижев ношћу (просечна о цена 8,05, живи са су пругом који је
назапослен и сином о д годину дана)
М иловановић Јелици, сту денту треће године Факу лтета организационих наука
(просечна оцена 9,36, обоје родитеља запо слени у „Елкок“-у , месечна примања
око 34 хиљаде динара, брат сту дент)
Лу чић М ир јани, студенту дру ге године В исоке послов не школе струковних
сту дија, сту дијски програм банкарство и осигу рање, (просечна оцена 7,62,
живи са самохраном мајко м која ради у „М ода-обу ћа“ Д.О.О.)
Витезовић Владимиру , сту денту дру ге године Техничког факу лтета, смер
мехатроника (просечна оцена 6,63, отац запослен у општинском суду ,
просечна месечна примања 18.800,00 динара, мајка незапослена, два брата
у ченици средње и о сновне школе) и
Ву косављевић Видану , сту денту прве године Техничког факу лтета, смер
мехатроника (отац радник „Елкок“-а, месечна примања око 19 хиљада динара,
мајка незапослена, два брата, један у средњој школи, дру ги предшколац).

Што се тиче у ченика средњих школа, Комисија се, од преостала три кандидата,
одлучила да стипендију додели само Ивков Сањи, у ченици друге године медицинске
школе (просечна оцена 4), која живи са болесном мајко м која има пензију око 15 хиљада
динара. Осим Ивков Сањи, стипендију доделити и Јовановић Драгану, сту денту дру ге
године Правног факу лтета из Ду бнице (просечна оцена 8,14), чији су родитељи
незапо слени.
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Гордана Марковић с.р .

