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78. 

 

 На основу члана 4. став 1. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Бачка 
Топола («Службени лист општине Бачка Топола» број 5/2005) и члана 50. тачка 8. Статута општине 

Бачка Топола(«Службени лист општине Бачка Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 

и 14/2004) Председник општине Бачка Топола дана 30.августа 2005. године, донео је 

 
П Р А В И Л Н И К  

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 
 Овим Правилником о додели стипендија (у даљем тексту: Правилник) се у складу са 

Одлуком о стипендирању студената са територије општине Бачка Топола  уређује начин и поступак 

доделе стипендија из средстава буџета општине Бачка Топола, студентима на територији општине 
Бачка Топола. 

 

Члан 2.  
 

 Корисник стипендије је студент под условом да : 
 

- има пребивалиште на територији општине Бачка Топола најмање 2 (две) године пре 

подношења захтева,  

- је држављанин Србије и Црне Горе,  
- је редован студент од II до VI године студија на територији Србије и Црне Горе или у 

иностранству, 

 - студира на факултету или вишој школи уписаним код Министарства просвете Републике 
Србије, а ако студира у иностранству на међународно признатом факултету или вишој школи чије 

дипломе се могу нострификовати на факултету или вишој школи у Србији и Црној Гори, 

- има просечну оцену изнад 7,00 ако студира у Србији и Црној Гори, односно изнад 3,00 ако 

студира у иностранству, 
 Студенти који студирају дефицитарне струке имају право на стипендију од I године студија 

до краја апсолвентског стажа, и ако им је просечна оцена мања од 7,00 ако студирају у Србији и 

Црној Гори, односно 3,00 ако студирају у иностранству. 
 

Члан 3. 

 
 Корисник стипендије не може бити студент: 
 

- I године студија или који има статус апсолвента, осим ако је дефицитаран кадар, 

- који је у радном односу, 

- ако обнавља актуелну годину, и 
- ако је већ корисник студентске стипендије или кредита од Министарства просвете и спорта, 

и других разних фондација, организација и предузећа. 

 
 

Члан 4.  

 
 Средства за стипендирање студената на територији општине Бачка Топола су обезбеђена у 

буџету општине Бачка Топола, а висину стипендије за једну школску годину на основу конкурса а у 

складу са Одлуком и овим Правилником утврђује Комисија за доделу стипендија( у даљем тексту : 

Комисија). 
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II КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН ДОДЕЛЕ СТИПЕНДИЈА 

 

Члан 5. 
 

 Ради утврђивања реда првенства (у даљем тексту : ранг листа) за доделу стипендија 

студентима на територији општине Бачка Топола , а у циљу мотивисања истих за школовање и 

пружање материјалне помоћи, Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске 
управе Бачка Топола расписује конкурс сваке године, најкасније 30 дана пре почетка школске 

године. 

 Конкурс се објављује у средствима јавног информисања. 
 Учесник на Конкурсу за доделу стипендија уз захтев за доделу стипендије треба да приложи 

следеће документе : 

1.оверену фотокопију личне карте 

2.оригинално уверење о упису на факултет или вишу школу 
3.уверење о просечној оцени положених испита 

 4. оверену изјаву да није корисник студентске стипендије или кредита од Министарства 

просвете и спорта, и других разних фондација, организација и предузећа. 
 

Члан 6. 

 
 Сваком студенту који похађа факултет припада 10 бодова. 

 Сваком студену који похађа вишу школу припада 2 бода. 
 

 Бодовање смерова на факултетима и вишим школама врши се према следећој табели :  
  

I  категорија                                                         60 бодова 

II категорија                                                         30 бодова 

III категорија                                                         20 бодова 

IV категорија                                                         10 бодова 

V категорија                                                           2 бода 

 

Комисија ће сваке школске године пре расписивања конкурса утврдити према потребама општине 
за одређеним кадром, који факултети односно више школе којој категорији припадају. 

 

Члан 7. 

 
 Бодовање према постигнутом успеху у току школовања : 

 

Студирање на факултетима и вишим школама у Србији и Црној Гори 

оцена 7 до 8                                                            5 бодова 

оцена преко 8 до 9                                                          10 бодова 

оцена преко 9 до 10                                                                           15 бодова 

Студирање у иностранству 

оцена 3,00 до 3,66                                                            5 бодова 

оцена 3,67 до 4,33                                                          10 бодова 

оцена 4,34 до 5,00                                                          15 бодова 

 

Члан 8. 
 

 Бодовање према удаљености од места становања до места школовања: 

до 50 км                                                            5 бодова 

од 50 до 100 км                                                          10 бодова  

преко 100 км                                                          15 бодова 

 



Број 7. 15.09.2005. СТРАНА     OLDAL 2005.09.15.  7. szám 

 

   110.  

 

Члан 9. 

 

 Комисија у зависности од расположивих средстава предвиђених у буџету општине на 

основу утврђене ранг листе утврђује висину бода односно износ стипендије студентима . 

 

III   ДЕФИЦИТАРАН КАДАР 

 

Члан 10. 

 

 Комисија за сваку школску годину утврђује дефицитаран кадар на основу потреба општине 
и извештаја Националне службе за запошљавање. 

 Право на стипендију има студент који студира дефицитарне струке почев од I године 
студија па до завршетка апсолвентског стажа без обзира на просек током студија. 

 Студенту који студира дефицитарне струке припада додатних 100 бодова након редовног 
бодовања у складу са члановима  6. до 8. овог Правилника. 

 

IV  УГОВОРНИ ОДНОС 

 

Члан 11. 

 

 Уговор о стипендирању између даваоца стипендије и студента-корисника стипендије , 
закључује се најкасније 15 дана од дана истицања ранг листе и доношења одлуке о остваривању 

права на доделу стипендије. 

 Стипендија се исплаћује студенту за сваку школску годину у 9 (девет) једнаких месечних 
рата, месечно најкасније до 20. у месецу. 

 Корисник стипендије који је студирао дефицитарне струке је дужан да након завршетка 
студија проведе на раду на територији општине 5 година.  

 Уколико корисник прекине радни однос пре истека рока наведеног у ставу три овог члана  
дужан је да врати целокупан износ добијен на име стипендирања са припадајућом каматом. 

 

V   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

 

 Административно-стручне, правне и финансијске послове за потребе стипендирања 
студената обављају надлежни органи Општинске управе. 

 

Члан 13. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, примењује се почев од школске 2005/2006 
године и објавиће се у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА                    

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 67-8/2005 

Дана:  30.08.2005.  Председник општине 

Бачка Топола  Баби Атила с.р., 
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79. 

 

На основу члана 5. став 1. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Бачка 
Топола («Службени лист општине Бачка Топола» број 5/2005) и члана 50. тачка 8. Статута општине 

Бачка Топола(«Службени лист општине Бачка Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 

и 14/2004) Председник општине Бачка Топола дана 30.августа 2005. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА 

И ИМЕНОВАЊУ ЊЕНИХ ЧЛАНОВА 

 

I 

 

 Образује се Комисија за доделу стипендија (у даљем тексту : Комисија)..  

 

II 

 

 За чланове Комисије именују се : 

1.Кокаи Мерњак Мелинда –члан Општинског већа- за председника 

2.Данијела Јеремић-представник Националне службе за запошљавање-за члана 

3.Нада Мехаковић-начелник Одељења за општу управу и друштвене делатности-за члана 

4.Нађ Ото – члан Општинског већа –за члана, и  

5.Лазар Нерић-члан Општинског већа –за члана. 

 

III 

 

 Комисија је дужна да: 
 

 -за сваку школску годину пре расписивања конкурса за доделу стипендија утврди предлог 
дефицитарних  струка у општини Бачка Топола, у складу са потребама општине и извештајем 

Националне службе за запошљавање, и да свој предлог достави Председнику општине,  

 -према потребама општине за одређеним кадром утврди који факултети односно више 
школе којој категорији припадају сходно члану 6. Правилника о додели стипендија, 

 -на основу ранг листе утврде висину бода односно износ стипендије студентима 

 -нагледа целокупни поступак доделе стипендија и поступак око закључивања уговора. 

 

IV 

 

 Ово решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-49/2005-I 

Дана: 30.08.2005. Председник општине 

Бачка Топола  Баби Атила с.р.,  
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80. 
 

На основу члана 7. и 8. Одлуке о симболима општине Бачка Топола («Службени лист 

општине Бачка Топола» број 7/2001) и члана 50. тачка 8. Статута општине Бачка Топола 

(«Службени лист општине Бачка Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/20003, 3/2004 и 14/2004) 
Председник општине Бачка Топола дана 30. августа 2005. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ ОДОБРЕЊА ЗА УПОТРЕБУ 
АМБЛЕМА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 
 ОДОБРАВА СЕ предузећу COMPART  D.O.O. из Бачке Тополе улица Едварда Кардеља бр. 

10., употреба амблема општине Бачка Топола, као украс за штампање разгледница које ће 

обухватити слике знаменитости општине, на полеђини разгледница као водени жиг, на временски 
период од годину дана. 

 

II 
 

 Амблем општине Бачка Топола се може користити само за штампање разгледница у складу 

са одобрењем из тачке I овог решења и у друге сврхе се не може користити. 

 
III 

 

 Ово решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 016-17/2005-I 
Дана: 30.08.2005. Председник општине 

Бачка Топола  Баби Атила с.р.,  

 
 

 
 

 

 
 

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. 

Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2005. 

годину износи 6.900,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета 
општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 

 

Ред. 

бр. 
С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   
78. Правилник о додели стипендија 108. 

   

79. Решење о образовању Комисије за доделу стипендија и именовању њених 
чланова 111. 

   

80. Решење о давању одобрења за употребу амблема општине Бачка Топола 112. 


