Фонд
„Радивој Б. Васовић, виши правни саветник и његова
породица“
На основу члана 5. и 6. Статута Фонда, Управни одбор Фонда расписује

КОНКУРС
за доделу новчане помоћи
студентима Правног факултета Универзитета у Београду слабијег материјалног
стања, који редовно испуњавају своје статутарне обавезе
Новчана помоћ се додељује за школску 2012/13. годину у нето износу од
20.000 динара ради дотирања дела трошкова школарине.
1.
2.

Услови за добијање новчане помоћи:
да је студент до школске 2012/13 године сваку годину студија уписивао
као студент који се финансира из буџета,
да просечни приходи по члану домаћинства студента износе до ½ просечне
зараде у Србији.

Пријава на конкурс подноси се до 31. децембра 2012. године на адресу:
fondvasovic@ius.bg.ac.rs
Пријава треба да садржи: име и презиме студента, број досијеа /индекса/,
адресу, контакт телефон, краћу биографију, изјаву студента о примањима по
члану домаћинства и просечној оцени, као и детаљно образложење разлога који
су онемогућили студента да се упише као студент који се финансира из буџета.
Приликом одлучивања Управни одбор ће се руководити тежином
материјалне ситуације (до 10 бодова) и општим успехом у току студија (до 10
бодова), као и осталим разлозима, као што су нпр. здравствено стање, посебни
резултати у наставним и ваннаставним активностима и сл, а који могу бити од
утицаја на одлуку (до 5 бодова).
Студент чији захтев буде усвојен, пре додељивања помоћи треба да
пружи доказ о висини примања по члану домаћинства.
Потребна документа:
1. изјава о броју чланова уже породице и њиховом занимању (оверена у
општини и потписана од стране два сведока);
2. потврда из Катастра о поседовању некретнина кандидата и чланова његове
уже породице (родитеља, браће и сестара);
3. потврда о висини последње исплаћене зараде родитеља и чланова уже
породице оверене од стране предузећа или установе у којој је родитељ
запослен (за незапослене потврда Националне службе за запошљавање);
4. изјава о осталим примањима кандидата и чланова уже породице потписана
од стране кандидата, уз преузимање пуне моралне и материјалне
одговорности (обавезна и ако нема додатних примања).

