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На основу члана 10. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за подстицање развоја
младих талената Града Суботице (“Службени лист Града Суботице”, број 53/16 и 15/17), Комисија за доделу
средстава за подстицање развоја младих талената Града Суботице (у даљем тексту: Комисија за доделу
средстава) дана 24.08.2017. године, расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА
СУБОТИЦЕ
I
Расписује се Конкурс за доделу новчаних средстава за подстицање развоја младих талената Града
Суботице за:
1. пружање помоћи талентованим ученицима средњих школа и студентима, који се финансирају из
буџета Републике Србије, у образовним установама чији је оснивач Република Србија;
2. учествовање у финансирању стручне праксе (студијских путовања), у току једне школске године,
најбољих студената и средњошколаца у иностранству;
3. награђивање ученика основних и средњих школа за постигнуте успехе на признатим
такмичењима у земљи и иностранству.

и то:

II
Финансијску помоћ из тачке I овог конкурса могу остварити млади таленти под следећим условима,

- да су држављани Републике Србије,
- да имају пребивалиште/боравиште на територији Града Суботице, најмање једну годину до дана
подношења захтева за доделу средстава
III
Финансијску помоћ могу остварити ученици и студенти (у даљем тексту: подносилац захтева) под
следећим условима:
- да су положили све испите из претходних година студија;
- да нису обновили ниједну годину студирања, односно нису понављали разред.

начин:

IV
Критеријуми за доделу финансијске помоћи за ученике су:
- успех у претходној години;
- награде на такмичењима.
Успех у претходној школској години, за ученике основних и средњих школа, бодује се на следећи

Оцена
3,00-3,49
3,50-4,49
4,50-4,99
5,00

Број бодова
2
3
4
5

Награде освојене на такмичењима у претходној школској години бодују се на следећи начин:
1. општинско такмичење
Освојено место
прво место
друго место
треће место

Број бодова
3
2
1

2. окружно такмичење
Освојено место
прво место
друго место
треће место

Број бодова
5
4
3

3. републичко такмичење
Освојено место
прво место
друго место
треће место

Број бодова
6
5
4

4. међународно такмичење
Освојено место
прво место
друго место
треће место

Број бодова
7
6
5

Бодови освојени на различитим нивоима такмичења из исте области се не сабирају и бодује се
највиши степен достигнућа, док се бодови освојени на такмичењима из различитих области сабирају,
рангирајући највиши степен достигнућа.
V
Критеријум за доделу финансијске помоћи за студенте је успех у претходној школској години.
Успех у претходној школској години, за студенете, бодује се на следећи начин:
Оцена
6,50-7,49
7,50-8,49
8,50-9,49
9,50-10,00

Број бодова
4
6
8
10

VI
Подносиоцима пријава који траже финансијску помоћ, а нису претходно остварили резултате на
такмичењима, могу се доделити средства, у зависности од успеха у претходној школској години који се
бодује на горе описан начин.

VII
Рангирање подносиоца пријава који су остварили претходне резултате и подносиоца пријава који
нису остварили претходне резултате ће се вршити посебно
	
  
VIII
Уз попуњени Образац пријаве подносилац подноси следећу документацију:
- кратка биографија са оствареним резултатима у претходној години,
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,
- фотокопију личне карте, за малолетно лице фотокопију личне карте законског заступника,
- фотокопију текућег рачуна подносиоца пријаве (за подносиоце пријаве до 18 година број текућег
рачуна законског заступника),
- фотокопију сведочанства,
- просек оцена оверен од стране образовне установе,
- фотокопију диплома са такмичења.
IX
На основу предлога Комисије Градоначелник доноси Одлуку о додели средстава (финансијске
помоћи) младим талентима Града Суботице.
Одлука се објављује на званичној интернет страници Града Суботице.
Подносилац захтева, коме нису додељена средства има право жалбе Градском већу Града Суботице,
(у даљем тексту: Градско веће) у року од 8 дана од дана објављивања Одлуке о додели средстава
(финансијске помоћи).
Одлука Градског већа је коначна.
X
По коначности Одлуке о додели средстава (финансијске помоћи) младим талентима Града
Суботице, са подносиоцем захтева, односно његовим законским заступником закључује се уговор о додели
средстава.
XI
Конкурс се објављује на званичној интернет страници Града Суботице: www.subotica.rs
XII
Пријаву на Конкурс са прописаном документацијом подносилац пријаве подноси у затвореној
коверти доставом у писарницу - Градски услужни центар Града Суботице или путем поште на адресу: Град
Суботица, Трг слободе 1, 24.000 Суботица са назнаком "Пријава за Конкурс за доделу средстава".
Пријава за конкурс може се преузети у Градском услужном центру, односно, са веб-сајта Града
Суботице: www.subotica.rs.
XIII
Конкурс је отворен од 25.08.2017. године до 08.09.2017. године.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Ближе информације у вези Конкурса могу се добити у Секретаријату за друштвене делатности
Градске управе Града Суботице, Трг слободе 1, 3. спрат/305, или на телефон 024/626-883.

Председник
Комисије за доделу средстава,
Олгица Пађен

