
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Службени лист општине Нова Црња“ на основу члана 12. Закона о јавном информисању 

(„Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним гласилом, те се 

сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. 

 

„Службени лист општине Нова Црња” издаје орган управе општине Нова Црња, 

23218 Нова Црња,ЈНА број 110. 

 

Главни и одговорни уредник: Јелена Чолак Тица број:815-260. 

Жиро рачун број: 840-494845-81 

 

 

Нова Црња, 14.02.2023. године  

 

    Година XXXII            Број: 4 
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7. На основу члана 3. Одлуке о ученичким и студентским стипендијама и једнократној 

финансијској помоћи ученицима и студентима („Службени лист општине Нова Црња“ број 

23/19), Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2023. годину („Службени лист општине Нова 

Црња„ број 25/22) и члана 61. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова 

Црња“, бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19) Општинско веће општине Нова Црња, на седници 

одржаној дана   14.02.2023. године  доноси  

 

 

ОДЛУКУ О ПОВЕЋАЊУ БРОЈА УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА И 

ЈЕДНОКРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА КОЈЕ СЕ 

ДОДЕЉУЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2022./2023. ГОДИНУ 

 

 

1. Овом одлуком утврђује се повећање броја ученичких стипендија за школску 2022./2023. 

годину, тако да уместо првобитно одређених петнаест, доделиће се тридесет и две 

ученичке стипендије. 

2. Овом Одлуком утврђује се повећање броја једнократних финансијскух помоћи 

ученицима  за школску 2022./2023. годину, тако да уместо првобитно одређених 

двадесет и пет, доделиће се двадесет и седам једнократних финансијских помоћи 

ученицима. 

3. Износ стипендије који се додељује ученицима износиће 8.100,00 динара. 

4. Износ једнократне финансијске помоћи који се додељује ученицима износиће 25.000,00 

динара. 

5. Одлуком о буџету општине Нова Црња за 2023. годину („Службени лист општине Нова 

Црња„ број 25/22) обезбеђена су средства за ову намену. 

6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

 

 

                                           О б р а з л о ж е њ е            

 

        Чланом 3. Одлуке о ученичким и студентским стипендијама и једнократној финансијској 

помоћи ученицима и студентима („Службени лист општине Нова Црња“ број 23/19) прописано 

је да се стипендије и једнократна финансијска помоћ додељују за годину у којој се за те намене 

обезбеђују средства у буџету општине Нова Црња, те да се номинални износ и број ученичких 

и студентских стипендија, као и једнократне финансијске помоћи утврђује одлуком 

Општинског већа општине Нова Црња, у годину у којој се стипендије и једнократне помоћи 

додељују. 

           Општинско веће општине Нова Црња дана 11.01.2023. године донело је Одлуку о 

номиналном износу и броју ученичких и студентских стипендија и једнократних финансијских 

помоћи за школску 2022./2023. годину број I-06-2/23-2 („Службени лист општине нова Црња 

бр. 1/23), којом одлуком је, између осталог, одређено да ће општина Нова Црња доделити 15 

стипендија за ученике, 15 стипендија за студенте и по 25 једнократних финансијских помоћи 

ученицима и студентима.  

           Дана 12.01.2023. године расписан је Конкурс за доделу стипендија и једнократне 

финансијске помоћи ученицима и студентима са територије општине Нова Црња за школску 

2022./2023. годину, након чега је утврђено да се за ученичке стипендији пријавио много већи 

број ученика у односу на одобрени број стипендија,   те је из тог разлога донета одлука да се 

повећа број стипендија који се додељују ученицима у школској 2022./2023. години.   

           Одлуком о буџету општине Нова Црња за 2023. годину („Службени лист општине Нова 

Црња„ број 25/22) обезбеђена су средства за ову намену. 

            Одлука ступа на снагу даном доношења, будући да је Конкурс за доделу стипендија и 

једнократне финансијске помоћи ученицима и студентима са територије општине Нова Црња 
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за школску 2022./2023. годину окончан и да Комисија за доделу финасијске подршке 

ученицима средњих школа и студентима са подручја општине Нова Црња треба да утврди 

предлог ранг листе пријављених кандидата за доделу стипендија и једнократне финансијске 

помоћи. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Општинско веће- 

Број: I-06-7/23-1 

Дана:14.02.2023.година 

Н о в а   Ц р њ а 

             . 

Председник Општинског већа  

Владимир Бракус 

 


