
 

 

Република Србија 
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ГРАДОНАЧЕЛНИК 
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С у б о т и ц а 
 
 
 На основу члана 14. Одлуке о стипендирању ученика првих разреда средњих 
школа дефицитарних занатских занимања техничке струке («Службени лист Града 
Суботице», бр. 46/2015) 
 Градоначелник Града Суботице, дана 30. септембра 2016. године, доноси 
 
        

О Д Л У К У  
о додели стипендије за ученике првих разреда средњих школа дефицитарних 

занатских занимања техничке струке за школску 2016/2017. годину 
 
I 
 

 Утврђује се да је Кристиан Шећири одустао од стипендије додељене Одлуком о 
додели стипендија за ученике првих разреда средњих школа дефицитарних занатских 
занимања техничке струке за школску 2016/2017. годину број II-67-6/2016 од 19. 
августа 2016. године, те се Одлука у том делу укида. 
 

 
II 

 На основу ранг листе сачињене од стране Комисије за доделу стипендија 
ученицима првих разреда средњих школа дефицитарних занатских занимања техничке 
струке од 18. августа 2016. године и предлога Комисије од 30. септембра 2016. године, 
стипендија за ученике првих разреда средњих школа дефицитарних занатских 
занимања техничке струке за школску 2016/2017. годину, додељује се ученику 
            
             Мартону Матину. 
 

III 
 Ова одлука се објављује на званичној интернет страници Града Суботице (wеб-
сајт Града). 
 Ученик коме није додељена стипендија има право жалбе Градском већу Града 
Суботице у року од 8 дана од дана објављивања Одлуке о додели стипендија на wеб-
сајту Града. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
 

 



 

 

O б р а з л о ж е њ е 
 
      Градоначелник Града Суботице је дана 18. августа 2016. године  донео Одлуку о 
додели стипендија за ученике првих разреда средњих школа дефицитарних занатских 
занимања техничке струке за школску 2016/2017. годину. 

Наведеном Одлуком додељено је 30 стипендија, између осталих и ученику 
Шећири Кристиану. Дана 23. септембра 2016. године Селимовић Мануела, мајка 
ученика поднела је писмену изјаву којом се одриче додељене стипендије, јер је син  
напустио Техничку школу « Иван Саричћ » и сада похађа економску средњу  школу « 
Боса Милићевић » Суботица. 

Техничка школа «Иван Сарић» Суботица је дана 23. септембра 2016. године 
Секретаријату за друштвене делатности Градске управе Града Суботице доставила 
потврду да се ученик Кристиан Шећири, на захтев родитеља, исписао из школе и 
прешао у економску средњу  школу « Боса Милићевић » Суботица. 

 Према члану 2. став 2. Одлуке о стипендирању ученика првих разреда средњих 
школа дефицитарних занатских занимања техничке струке («Службени лист Града 
Суботице», бр. 46/2015) годишње се додељује 30 стипендија. 

 Комисија за доделу стипендија ученицима првих разреда средњих школа 
дефицитарних занатских  занимања техничке струке је на седници одржаној 30. 
септембра  2016. године предложила да се стипендија  додели Мартону Матину који је 
на ранг листи заузео 32. место, али има већу просечну оцену (рачунајући на трећу-
четврту децималу ) од ученика који је заузео 31. место, те је стекао право на доделу 
стипендија сходно члану 9. Одлуке о стипендирању ученика првих разреда средњих 
школа дефицитарних занатских занимања техничке струке («Службени лист Града 
Суботице», бр. 46/2015) према којему, у случају да ученици по оба критеријума остваре 
исти број бодова, предност има ученик који има већу просечну оцену.  

   
 На основу наведеног, а у складу са чланом  14. Одлуке о стипендирању ученика 
првих разреда средњих школа дефицитарних занатских занимања техничке струке 
(«Службени лист Града Суботице», бр. 46/2015) донета је Одлука као у диспозитиву. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           Градоначелник 
 
                                                                                           __________________________ 
                         Богдан Лабан 
 
 
 
 
 

ОБЈАВЉЕНО НА САЈТУ ГРАДА              3. X  2016. ГОДИНЕ. 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБИ ЈЕ           11. X 2016. ГОДИНЕ. 
 

 


