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На основу члана 10. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за 
подстицање развоја талентованих спортиста Града Суботице („Службени лист Града 
Суботице“, број 53/16) Комисија за доделу средстава за подстицање развоја талентованих 
спортиста Града Суботице дана 06.03.2017. године расписује 
 

 К О Н К У Р С 
за доделу стипендија за 2017. годину 

Конкурс се расписује за доделу стипендија талентованим младим спортистима ради 
подстицања развоја. 

Додељује се 45 стипендија. 
 

I   ЦИЉ КОНКУРСА 
 

Циљ конкурса је стварање могућности за подстицање развоја младих талентованих 
спортиста Града Суботице. 
 

 II КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА 

Спортиста може добити стипендију на основу следећих услова и критеријума: 
 
1) да није млађи од 12 година нити старији од 20 година живота до дана закључења 
Конкурса, 
2) да је држављани Републике Србије, 
3) да има пребивалиште/боравиште на територији Града Суботице, најмање једну годину до 
дана подношења захтева за доделу стипендија, 
4) да нема статус професионалног спортисте у складу са Законом о спорту, 
5) да је члан спортског клуба, који има седиште на територији града Суботице, а који је члан 
Спортског савеза Града Суботице,  
6) да у текућој години има статус редовног ученика ‒ за спортисте узраста до 18 година, 
7) да му је утврђена здравствена способност за обављање спортских активности у складу са 
Законом и да поштује антидопинг правила прописана Законом о спречавању допинга у 
спорту, 
8) да није корисник спортских стипендија осталих установа и институција,  
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9) спортиста који није у систему препознатог националног гранског савеза не може бити 
корисник стипендије. 
 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Пријава на конкурс врши се достављањем попуњеног Обрасца пријаве са изјавом.   

Уз попуњени Образац пријаве са изјавом спортиста подноси следећу документацију: 
-        кратку биографију са оствареним спортским резултатима у претходној години, 
-        извод из матичне књиге рођених, као доказ о старости спортисте, 
-        уверење о држављанству,   
-        фотокопију личне карте, за малолетно лице фотокопију личне карте законског 
заступника, 
-   фотокопију текућег рачуна спортисте (за спортисте до 18 година број текућег рачуна 
законског заступника), 
-        потврду да је члан спортског клуба, који има седиште на територији града Суботице, а 
који је члан Спортског савеза Града Суботице, 
- попуњену изјаву да нема статус професионалног спортисте и да није корисник 
осталих спортских стипендија, 
-        потврду клуба да се спортиста налази на списку клуба као перспективни члан клуба и 
да му је утврђена здравствена способност у складу са Законом,   
- потврду из школе за спортисте до 18 година. 
 

IV РОКОВИ И ОПШТЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ 

Конкурс се објављује на званичној интернет страници Града Суботице: 
www.subotica.rs у рубрици Конкурси и огласи. 

Пријаве се подносе на прописаном Oбрасцу пријаве са изјавом - Пријава на Конкурс 
за доделу стипендија за 2017.годину, а који се објављује на званичној интернет страници 
Града Суботице www.subotica.rs у рубрици Конкурси и огласи. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће узети у разматрање. 

Попуњен Образац Пријаве са изјавом и прописаном документацијом подносе се у 
штампаном облику у затвореној коверти доставом у просторије Спортског савеза Града 
Суботице, на адреси Парк Рајхл Ференца 12. или поштом у затвореној ковети, са 
назнаком «Пријава на Конкурс за доделу стипендија за 2017.годину». 

 
Конкурсни материјал се не враћа. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања на интернет страници Града 

Суботице: www.subotica.rs, односно од 06.03.2017. године до 21.03.2017. године. 
Одлука о додели стипендија младим талентованим спортистима Града Суботице се 

објављују се на интернет страници Града.  
Додатне информације могу се добити на телефон 024/626-884 у Секретаријату за 

друштвене делатности Градске управе Града Суботице. 
 

                                                                   Комисија за доделу средстава за подстицање развоја 
              талентованих спортиста Града Суботице 
    
 
                                                                                              Немања Симовић, с.р.	  


