
На основу члана 21. став 4., члана 24.став 1. и члана 25. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину (''Службени лист АПВ'', бр. 39/12 и 26/13) и 
Анекса Уговора о додели новчаних средстава од Фонда за образовање Рома (РЕФ) број 128-451-
3866/2013-01 од 29. 05. 2013. године који је Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице потписао са Фондом за образовање Рома, за реализацију пројекта "Инклузија 
ромских ученика у средњим школама у АП Војводини'', Покрајински секретаријат за образовање, 
управу и националне заједнице  расписује: 
 

К  О  Н  К  У  Р  С 
за стипендирање 41 ученика редовних средњих школа на територији АПВ, припадника ромске 
националне заједнице за школску 2013/2014. годину и за избор наставника ментора за кориснике 
стипендије  
            Право учешћа на конкурсу имају: 
1. Редовни ученици средњих школа, завршних разреда четворогодишњих образовних профила, на 
територији АПВ, припадници ромске националне заједнице 
2. Наставници, педагози и психолози, који су школске 2012/2013. године били укључени у програм 
"Инклузија деце ромске националности у средње школе у АП Војводини", као наставници ментори 

Критеријуми за доделу средстава: 
За ученике: - да су редовни ученици средњих школа, завршних разреда четворогодишњих образовних 
профила на територији АПВ, припадници ромске националне заједнице 

- постигнути општи успех у претходном разреду, на крају школске 2012/2013.  године 
За наставнике: - да су запослени у редовним средњим школама на територији АПВ и да су школске 
2012/2013. године били укључени у програм "Инклузија деце ромске националности у средње школе у 
АП Војводини", као наставници ментори. 

Конкурсна комисија ће, на основу пријава сачинити јединствену ранг листу ученика и листу 
наставника ментора, у складу са критеријумима за доделу средстава.  

Конкурс се расписује за 41 стипендисту за школску 2013/2014. годину у укупном износу 
2.214.000,00 динара (стипендије и школски прибор) и за наставнике менторе у укупном износу 
1.127.500,00 динара. 

Ученици и наставници се могу пријавити на конкурс искључиво преко школе.  
Непотпуне и/или неблаговремено послате пријаве и пријаве које нису послате од стране 

школа, неће се узети у разматрање уколико се недостаци, после указивања на њих, не отклоне у датом 
року. Резултати Конкурса биће достављени свим школама. 

 
Потребни документи: 

За ученике: попуњена пријава на конкурс, оверена препорука, издата од стране ромске невладине 
организације са територије АП Војводине и сагласност о начину обраде личних података кандидата  
(који се преузимају у школи) и фотокопија сведочанства из школске 2012/13. године 
За наставнике менторе: пријава на конкурс, сагласност директора школе за пријаву наставника на 
конкурс, сагласност о начину обраде личних података кандидата. 
 
Рок за подношење пријава и достављање докумената је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве ученика и наставника ментора са комплетном документацијом, средње школе достављају 
Покрајинском секретаријату за образовање, управу и националне заједнице на адресу: 

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице 
са назнаком „Пријава на Конкурс-Стипендија за средњошколце Роме“ 

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16. 
 


