ИЗЈАВА КАНДИДАТА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА СТИПЕНДИЈЕ
ЗА РОМСКЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
Oва изјава је правно обавезујући документ и представља пристанак кандидата/кандидаткиње на услове
за доделу стипендија за школску 2016/2017. годину.
Стипендија се додељује за само једну школску годину или годину студија и не постоји могућност да се
аутоматски обнови или продужи. Кандидат има могућност пријаве за стипендију у следећој школској
години, уз услове који ће бити на снази у то време, који ће благовремено бити објављени.
У случају да кандидат прекрши неку од својих обавеза наведених у овој изјави неће бити у могућности
да у будућности конкурише за стипендију Града Ваљева. Један примерак потписане изјаве припада
кандидату други даваоцу стипендије.
Ако ми након спроведеног Конкурса за доделу стипендија средњошколцима и студентима ромске
националности у школској 2016/2017. години у Ваљеву буде одобрена стипендија:
1. Слажем се да стипендију користим да платим део трошкова школовања (нпр: пут, ужина,
школарина, испитне таксе, итд).
2. Слажем се да ћу редовно похађати програм на образовној установи наведеној у пријави.
3. Писмено ћу обавестити Град Ваљево у случају промене смера или образовне установе у било
којем тренутку школске године коју покрива стипендија, као и у случају да прекинем своје
образовање, најкасније у року од 30 дана од дана прекида.
4. Сагласан сам/сагласна сам да Град Ваљево задржава право да затражи потврду и додатне
информације док траје процес пријаве/извештавања од образовне установе или од мене.
5. Овим овлашћујем Град Ваљево да користи и објави моје име и презиме зарад публицитета,
умрежавања, размене информација и у административне сврхе.
6. Прихватам да учествујем по захтеву Града Ваљева у активностима провере, евалуације,
истраживања, промоције и презентације.
7. Прихватам да Град Ваљево задржава право да повуче стипендију у случајевима непоштовања
обавезе из тачака 1,2,3,5 и 6. ове изјаве.
8. Прихватам чињеницу да Град Ваљево задржава право да прекине стипендију у било које време
школске године покривене стипендијом у случају да се установи да подаци у пријави нису
истинити или да није исправна приложена документација.
Датум___________________________, у Ваљеву
Име и презиме кандидата

Потпис кандидата

