
Одлука o стипендирању студената са територије Града Сомбора

Одлука је објављена у "Службеном листу Града Сомбора", бр. 10/2013 и 5/2015.

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се право студената са пребивалиштем на територији града Сомбора на стипендирање из средстава
градског буџета према врстама, условима, критеријумима, начину и поступку прописаним овом Одлуком.

II ВРСТЕ СТИПЕНДИЈА
Члан 2.

Право студената на стипендирање из члана 1. ове Одлуке остварује се:
- додељивањем стипендије најбољем ученику генерације средњих школа и
- додељивањем градских стипендија.

Члан 3. 
За сваку буџетску годину додељује се укупно 1 стипендија најбољем ученику генерације средњих школа и највише 50 градских

стипендија, од којих број стипендија истог смера одређене струке не може бити већи од 5.
Тачан број градских стипендија у години утврђује се закључком Градоначелника града Сомбора, у складу са усвојеном Одлуком

о буџету града Сомбора за ту годину и планираним средствима за ове намене.

III ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ
Члан 4.

Право на доделу стипендија остварује студент који је:
- држављанин Републике Србије,
- има пребивалиште на територији града Сомбора,
- похађа високошколску установу чији је оснивач Република Србија и чије је седиште на територији Републике Србије и
- студира на режиму финансирања из буџета Републике Србије.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ПОСЕБНИ УСЛОВИ СТИПЕНДИРАЊА

1. Стипендија најбољем ученику генерације средњих школа
Члан 5.

Критеријуми за доделу стипендије најбољем ученику генерације средњих школа су:
- одличан општи успех у свакој години средњошколског образовања и
- постигнути појединачни резултати на међународним, републичким и окружним-регионалним такмичењима за време

средњошколског образовања.
Члан 6.

Одличан општи успех се исказује бројем бодова тако што се саберу средње оцене за све године школовања и помноже са бројем
4 (четири). Укупан број бодова заокружује се на две децимале.

На основу одличног општег успеха кандидат може да оствари највише 80 бодова.
Члан 7.

Резултати постигнути на такмичењима ученика вреднују се тако што се кандидату, који је освојио једно од прва три места на
такмичењима, додељују следећи бодови:

- МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ - прво место - 20 бодова, друго место - 19 бодова, треће место - 18 бодова,
- РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ - прво место - 15 бодова, друго место - 14 бодова, треће место - 13 бодова,
- ОКРУЖНО-РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ - прво место 10 бодова, друго место - 9 бодова, треће место - 8 бодова.
Под такмичењем из става 1. овог члана подразумева се такмичење које се налази у Календару такмичења и смотри ученика

средњих школа надлежног министарства за школску годину у којој су резултати постигнути.
Када је кандидат из једног предмета освојио више појединачних места на такмичењима из става 1. овог члана, узима се у обзир

најбољи остварени резултат, односно највећи број бодова из става 1. овог члана, по школским годинама.
Члан 8.

Право на доделу стипендије има најбољи ученик генерације средњих школа који први пут упише основне академске студије у
години у којој је остварио ово право.

Право на стипендију остварује се за све време трајања студија, а најдуже до завршетка дипломских академских студија, под
условом да студент:

- редовно и на време уписује наредне године студија и
- оствари просечну оцену најмање 8,00 у претходној години.

Члан 9.
Корисник стипендије дужан је да на почетку сваке школске године достави надлежном одељењу Градске управе града Сомбора

потврду о упису у наредну годину студија и уверење о положеним испитима за претходну годину.
Надлежно одељење, након утврђивања услова, одобрава исплату стипендије за наредну годину.

2. Градске стипендије
Члан 10.

Критеријуми за доделу градских стипендија су:
- дефицитарност струке и
- постигнути успех.

Члан 11. 
Бодовање према дефицитарности струке врши се на основу:
- извештаја Националне службе за запошљавање о дефицитарним струкама и
- потреба Града утврђених од стране Савета за запошљавање града Сомбора.
Дефицитарност струке се утврђује на годишњем нивоу, а најкасније до 01.09. за текућу годину.
Бодовање по дефицитарности

Категорије Број бодова
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I категорија 30 бодова

II категорија 25 бодова

III категорија 20 бодова
I категорију чине струке за којима је исказана потреба од стране оба тела из става 1. овог члана.
II категорију чине струке за којима је исказана потреба од стране Савета за запошљавање.
III категорију чине струке за којима је исказана потреба од стране Националне службе за запошљавање.

Члан 12.
Бодовање према постигнутом успеху врши се:
1) за студенте који уписују I годину основних студија - по успехом постигнутом у свим разредима средњих школа:

Просечна оцена 4,50 - 4,60 55 бодова

Просечна оцена 4,61 - 4,70 70 бодова

Просечна оцена 4,71 - 4,80 80 бодова

Просечна оцена 4,81 - 4,90 90 бодова

Просечна оцена 4,91 - 5,00 100 бодова
2) за студенте који уписују II, III, IV, V и VI годину студија - по успеху постигнутом током свих претходних година студија: 

Просечна оцена од 7,50 до 8,00 55 бодова

Просечна оцена од 8,01 до 8,50 70 бодова

Просечна оцена од 8,51 до 9,00 80 бодова

Просечна оцена од 9,01 до 9,50 90 бодова

Просечна оцена од 9,51 до 10,00 100 бодова
Члан 13. 

У случају да студенти остваре исти број укупних бодова, предност има студент који је на основу бодовања по критеријуму
дефицитарности остварио већи број бодова.

У случају да студенти остваре исти број укупних бодова и по ставу 1. овог члана предност има студент који је на вишој години
студија.

У случају да студенти остваре исти број укупних бодова и по ставу 2. овог члана предност има студент који има већи просек.
У случају да студенти који уписују прву годину основних студија остваре исти број укупних бодова а не могу се рангирати по

првом и трећем ставу овог члана додатно се бодују за резултате постигнуте на такмичењима у средњој школи и то у складу са
чланом 7. ове Одлуке. Додатно остварени бодови се не сабирају са основним бодовима. Предност има студент који је остварио
већи број додатних бодова.

Члан 14.
Право на градску стипендију остварује се за школску годину у којој је додељена.
Право на градску стипендију могу да остваре студенти академских и струковних студија првог и другог степена који:
- немају статус апсолвента,
- нису у радном односу,
- нису навршили 26 година,
- нису остварили право на стипендију најбољем ученику генерације и
- на време и у року уписују сваку годину студија.

V НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
Члан 15.

Право на доделу стипендије најбољем ученику генерације остварује се по предлогу свих средњих школа са седиштем на
територији града Сомбора.

Предлог сваке средње школе представља одлука Наставничког већа о избору ученика генерације у тој школи.
Уколико Наставничко веће изабере ученика генерације своје школе, који нема пребивалиште на територији града Сомбора, за

стипендисту кандидује ученика своје школе који је други по постигнутим резултатима, а становник је града Сомбора.
Члан 16.

Право на доделу градских стипендија остварује се путем конкурса, који расписује Градоначелник града Сомбора и који се
објављује на званичној интернет презентацији града Сомбора.

Конкурс се расписује за сваку школску годину и траје од 15.09. до 15.10. текуће године.
На конкурс се поред попуњеног обрасца пријаве подносе следећи прилози:
- кратка биографија,
- уверење о упису на високошколску установу, односно у наредну годину студија,
- сведочанство о успеху у свим разредима средње школе за студенте који уписују I годину основних студија, односно уверење о

просеку оцене током свих претходних година студија за студенте који уписују II, III, IV, V и VI годину студија,
- изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу студента да није у радном односу и
- фотокопија личне карте или електронски очитана лична карта.

Члан 17.
Поступак остваривања права на доделу стипендије најбољем ученику генерације средњих школа и градских стипендија спроводи

Комисија, коју именује Градоначелник на период од четири године.
Комисија има председника и четири члана.
У састав Комисије именује се представник скупштинског Одбора за образовање, Савета за запошљавање града Сомбора, актива

директора средњих школа, надлежног одељења Градске управе града Сомбора и помоћник Градоначелника надлежан за послове
образовања.

Члан 18. 
Задаци Комисије су да:
- спроведе поступак за доделу стипендија применом критеријума утврђених овом Одлуком,



- изради образац пријаве за конкурс,
- сачини одговарајуће предлоге за доделу стипендија,
- утврди листу дефицитарних занимања у року утврђеном чланом 11. став 2. ове Одлуке,
- затражи документацију и додатно бодује студенте који уписују 1. годину основних студија а имају исти број укупних бодова у

складу са чланом 13. став 4. ове Одлуке,
- обавља и друге послове везане за спровођење ове Одлуке и утврђене решењем о њеном образовању и именовању.

Члан 19.
Право на доделу стипендије најбољем ученику генерације средњих школа и градских стипендија утврђује се решењем

Градоначелника, које се објављује на званичној интернет презентацији града Сомбора.
Студент који није остварио право на доделу стипендије по одредбама ове Одлуке има право да изјави жалбу Градском већу града

Сомбора у року од осам дана од дана објављивања решења о додели стипендија.
Одлука Градског већа по жалби је коначна.

Члан 20.
По коначности решења о додели стипендија, са студентом - корисником стипендије Градоначелник закључује уговор о

стипендирању.
Студент који је за све време трајања студирања остваривао право на стипендију, која се обезбеђује из средстава градског буџета,

има обавезу да о завршетку студија обавести надлежно одељење Градске управе, као и да се у првих шест месеци по завршетку
студија запосли или волонтира на територији града Сомбора на позив локалне самоуправе.

Члан 21.
Стипендије се исплаћују у десет једнаких месечних рата.
Месечна рата стипендије најбољем ученику генерације средњих школа утврђује се у износу од 40% бруто просека зараде у

Републици Србији, према последњем објављеном податку, пре почетка обрачуна и исплате стипендије за предстојећу школску
годину.

Месечна рата градске стипендије утврђује се у висини износа на који се не плаћа порез на доходак грађана у складу са законом,
према последњем објављеном податку, пре почетка обрачуна и исплате стипендије за предстојећу школску годину.

Тачан износ месечне рате из става 2. и 3. овог члана утврђује се закључком Градоначелника на почетку сваке школске године.
Члан 22.

Студент - корисник градске стипендије губи право на стипендију у случају да Комисија утврди да је приликом конкурисања дао
лажне или неистините податке о себи или свом статусу, те је дужан да стипендију у целости врати у року од 30 дана од дана
пријема обавештења са разлозима раскида уговора потписаног од стране Градоначелника.

У случају да студент - корисник градске стипендије у току школовања напусти школовање дужан је да о томе обавести даваоца
стипендије у року од пет радних дана.

Стипендију коју студент - корисник градске стипендије прими након напуштања студија дужан је да у року од 30 дана врати
даваоцу стипендије.

Члан 23.
Кориснику стипендије најбољем ученику генерације средњих школа обуставља се исплата одобрене стипендије и раскида се

уговор о стипендирању у случају:
- нетачно приказаних тражених података,
- неостварене просечне оцене из члана 8. ове Одлуке,
- уколико понови годину или напусти студије факултета,
- уколико изгуби право на финансирање студирања из буџета Републике Србије.

Члан 24.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Правилник о расподели средстава Фонда "Лаза Костић" града Сомбора за

стипендирање ученика и студената и подстицање стваралаштва младих ("Сл. лист општине Сомбор", бр. 10/2005 и "Сл. лист града
Сомбора", бр. 3/2008) и Правилник о додели стипендије најбољем ученику - ђаку генерације средњих школа на територији града
Сомбора бр. 67-8/2011-II од 16.09.2011. године.

Исплата уговорених стипендија студентима - ђацима генерације средњих школа из претходних година наставиће се по одредбама
ове Одлуке.

Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Сомбора".

 
Категорије Број бодова

I категорија 60 бодова

II категорија 40 бодова

III категорија 30 бодова

Просечна оцена 4,50 - 4,60 55 бодова

Просечна оцена 4,61 - 4,70 70 бодова

Просечна оцена 4,71 - 4,80 80 бодова

Просечна оцена 4,81 - 4,90 90 бодова

Просечна оцена 4,91 - 5,00 100 бодова

Просечна оцена од 7,50 до 8,00 55 бодова

Просечна оцена од 8,01 до 8,50 70 бодова

Просечна оцена од 8,51 до 9,00 80 бодова

Просечна оцена од 9,01 до 9,50 90 бодова

Просечна оцена од 9,51 до 10,00 100 бодова

Категорије Број бодова



I категорија 30 бодова

II категорија 25 бодова

III категорија 20 бодова


