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На основу члана 6. став 8. Правилника о додели студентских стипендија (Службени лист
АП Војводине“, бр. 43/22), у вези са Финансијским планом Канцеларије за инклузију Рома
за 2022. годину и Програмом рада Канцеларије за 2022. годину, а по спроведеном Јавном
Конкурсу за доделу студентских стипендија студентима припадницима ромске националне
мањине који су уписани на Високу школу струковних студија за образовање васпитача,
„Михаило Палов“ у Вршцу на основне струковне студије: студијски програм васпитач
деце предшколског узраста, који похађају наставу на ромском језику и студентима
уписаним на прву годину мастер струковних студија који је објављен у „Службеном листу
АП Војводине“ бр. 45/22 од 26.10.2022. године и на интернет станици Канцеларије за
инлузију Рома , директорка Канцеларије доноси
OДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
I
Овом Одлуком врши се додела буџетских средстава предвиђених Финансијским планом
Канцеларије за инклузију Рома за 2022. годину - на позицији студентске стипендије по
спроведеном Јавном конкурсу за доделу стипендија студентима припадницима ромске
националне мањине који су уписани на Високу школу струковних студија за образовање
васпитача, „Михаило Палов“ у Вршцу на основне струковне студије: студијски програм
васпитач деце предшколског узраста, који похађају наставу на ромском језику и
студентима уписаним на прву годину мастер струковних студија у школској 2022/23
години.
II
Средства опредељена Конкурсом за студентске стипендије износе 1.680.000,00 динара.
III
Студентска стипендија у школској 2022/23 години износи 8.400,00 динара.

IV

Студентска стипендија додељује се следећим студентима:
Студенти прве године основних струковних студија
1. Валентина Демировски
2. Александар Радуловић
3. Бојана Васић

Студенти треће године основних струковних студија
1. Халил Рамадани
2. Филип Хасковић
3. Николина Бранков
4. Тони Беслими
5. Дарио Недељковић
6. Ибишевић Александар

Студенти мастер струковних студија I година
1. Љубиша Јовановић
2. Александра Јовановић

Студенти мастер струковних студија II година
1. Алиса Драгојевић
2. Ганимета Зејнула

Канцеларија за инклузију Рома, као давалац средстава и студенти учесници на Јавном конкурсу
утврђени тачком IV овог Решења, као корисници средстава закључиће уговор о стипендирању за
школску 2022/23 годину.

V
Ова Одлука је коначно и против њега се не може уложити жалба.
VI
Одлука ће се објавити на интернет страници Канцеларије за инклузију Рома.
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