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Na temelju članka 9. stavak 1. Odluke o stipendiranju studenata s područja Grada
Subotice (“Službeni list Grada Subotice”, broj 27/2017 i 35/21), Povjerenstvo za dodjelu
stipendija dana 16. studenog 2021. godine, raspisuje
NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA STUDENTE
S PODRUČJA GRADA SUBOTICE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

I.
Dodjeljuje se 100 stipendija.
Stipendije se dodjeljuju za školsku 2021/2022. godinu i isplaćuju u deset jednakih
mjesečnih rata.
Iznos stipendije po studentu određuje se najviše do visine iznosa stipendije na koji se
ne plaća porez na dohodak građana prema Zakonu o porezu na dohodak građana.
II.
Stipendiju može ostvariti student pod sljedećim uvjetima:
- da je državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište na području Grada
Subotice najmanje godinu dana prije raspisivanja natječaja,
- da upisuje prvi put bilo koju godinu studija prvog stupnja (osnovnog akademskog
studija, osnovni strukovni studij), ili studij drugog stupnja (master akademski studij,
specijalistički strukovni studij, specijalistički akademski studij) na visokoškolskim
ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija,
- da je upisao tekuću školsku godinu na teret proračuna Republike Srbije.
III.
Stipendiju ne ostvaruje student:
- koji ima status apsolventa, ili je u produljenom statusu,
- koji je u radnom odnosu,

- ako tijekom školske godine napusti školovanje,
- ako je navršio 26 godina života,
-ako je korisnik druge stipendije.
IV.
Student uz popunjeni obrazac prijave na natječaj obvezno podnosi dokumenta
kako slijede:
- kratki životopis,
- uvjerenje o upisu na visokoškolsku ustanovu, ili o upisu u narednu godinu
studija,
- uvjerenje o prosječnoj ocjeni tijekom svih prethodnih godina studija, a za
studente koji upisuju prvu godinu osnovnih studija-ovjereni preslik svjedodžbe o uspjehu
u svim razredima srednje škole,
- preslik osobne iskaznice, ili potvrdu MUP-a o prebivalištu,
- potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti, ili Republičkog
fonda za mirovinsko i invalidsko osiguranje o nezaposlenosti za sve članove kućanstva
koji ne rade (osim za studenta), za djecu članove kućanstva potvrda iz škole ili s
fakulteta, za mlađu djecu izvadak iz matice rođenih;
- za zaposlene članove kućanstva potvrda iz tvrtke i/ili Katastra o prihodima za prvih šest
mjeseci 2021. godine,
- izjavu dva svjedoka o broju članova kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika,

Za stjecanje bodova prema kriteriju socijalno-ekonomskog statusa, studenti bez
roditeljske skrbi i/ili korisnici prava novčane pomoći uz prijavu dostavljaju i:
- preslik Rješenja o smještaju u drugu obitelj,
- preslik Rješenja o priznavanju prava na novčanu socijalnu pomoć,
odnosno,
preslik
socijalne
anamneze
izdane
od
strane
Centra
za
socijalni rad Grada Subotice.
V.
Povjerenstvo sastavlja rang listu bodovanjem na temelju kriterija kako slijede:
- deficitarnost struke - maksimalno 30 bodova,
- postignuti uspjeh - maksimalno 100 bodova,
- stupanj obrazovanja (strukovne i akademske studije) - maksimalno 10
bodova i
- socijalno-ekonomski status - maksimalno 30 bodova.

VI.
Odluku o dodjeli stipendija donosi gradonačelnik na temelju rang liste sastavljene
od strane Povjerenstva.
Odluka, rang lista i utvrđena lista deficitarnosti objavljuju se na službenoj
internetskoj stranici Grada Subotice
Student kome nije dodijeljena stipendija ima pravo žalbe Gradskom vijeću Grada
Subotice u roku od osam dana od dana objavljivanja odluke o dodjeli stipendija na webstranici Grada.
Odluka Gradskog vijeća po žalbi je konačna.

VII.
Student - korisnik stipendije gubi pravo na stipendiju tijekom školovanja u slučaju
ako Povjerenstvo utvrdi da je prigodom natjecanja dao lažne ili neistinite podatke o sebi
ili svom statusu, te je dužan stipendiju u cijelosti vratiti u roku od 30 dana od dana
prijema obavijesti s razlozima raskida ugovora potpisanog od strane gradonačelnika.
U slučaju da student - korisnik stipendije tijekom školovanja napusti školovanje,
ili iz drugih razloga izgubi status studenta, dužan je o tome obavijestiti davatelja
stipendije u roku od pet radnih dana od dana prestanka statusa studenta.
Stipendiju koju student - korisnik stipendije primi nakon prestanka statusa
studenta, dužan je u roku od 30 dana vratiti davatelju stipendije.
Ukoliko student-korisnik stipendije tijekom primanja stipendije ostvari pravo na
drugu stipendiju, dužan je da u roku od 8 dana od dana prijema druge stipendije o tome
pismeno izvijestiti davatelja stipendije.
Nakon prijema obavijesti iz stavka 4. ove točke studentu-korisniku stipendije obustavlja
se daljnja isplata stipendije.
U slučaju da nadležno tajništvo utvrdi da student-korisnik stipendije prima drugu
stipendiju, a o istoj nije obavijestio davatelja stipendije, isplata stipendije obustavlja se i studentkorisnik stipendije u obvezi je primljenu stipendiju u cijelosti vratiti u roku od 30 dana od dana
prijema obavijesti od nadležnog tajništva.

VIII.
Nakon pravomoćnosti Odluke o dodjeli stipendija sa studentom – korisnikom
stipendije zaključuje se Ugovor o stipendiranju.
Student kome se dodjeljuje stipendija ima obvezu u prvih šest mjeseci nakon
završetka studija tražiti zaposlenje na području Grada Subotice.
Student-korisnik stipendije prilikom prvog zaposlenja dužan je o tome obavijestiti
Tajništvo za društvene djelatnosti Gradske uprave s priloženom potvrdom poslodavca.
Ukoliko se student-korisnik stipendije u roku od godinu dana od dana prijema
posljednje rate stipendije ne javi davatelju stipendije s potvrdom iz stavka 3. ove točke ili
s potvrdom Nacionalne službe za zapošljavanje, da se vodi kao nezaposlena osoba,
nastaje mu obveza da cjelokupan iznos stipendije vrati davatelju stipendije u roku od
mjesec dana od dana prijema obavijesti o nastaloj obvezi koju će mu uputiti Tajništvo za
društvene djelatnosti Gradske uprave.
IX.
Natječaj se objavljuje na web-stranicama Grada Subotice (www.subotica.rs)

X
Prijava na natječaj može se preuzeti u Gradskom uslužnom centru, odnosno s
web-stranice Grada Subotice: www.subotica.rs.
Prijave za dodjelu stipendije temeljem ovog Natječaja dostavljaju se
Povjerenstvu za dodjelu stipendija, predajom u Gradski uslužni centar Grada Subotice,
Trg slobode 1 ili poštom.

XI.
Natječaj je otvoren od 16. studenog 2021. godine do 1. prosinca 2021. godine.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Napomena:
- ako na uvjerenju o upisu na visokoškolsku ustanovu, ili o upisu u narednu
godinu studija, postoji i upisana prosječna ocjena svih prethodnih godina
studija, nije potrebno donositi obje potvrde,
- svi preslici (osim potvrde o upisu na visokoškolsku ustanovu, ili potvrde o
upisu u narednu godinu studija) ne moraju biti ovjereni. Studenti kojima se
dodjeljuje stipendija, prije potpisivanja ugovora, dostavit će ovjerene
preslike dokumenata.
Bliže informacije u svezi s Natječajem mogu se dobiti u Tajništvu za društvene
djelatnosti Gradske uprave Subotica, Trg slobode 1, 3. kat/305, ili na telefon 024-626883.
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