
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 37. став 1. тачка 7. Статута општине Рума ("Службени лист 
општина Срема", бр. 06/2009, 38/2012, 28/2014 и 15/2019), Скупштина општине Рума, на седници 
одржаној  01.11.2019. године, донела је 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА, НАГРАДА И ДРУГИХ

ВИДОВА ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА, УЧЕНИЦИМА И СПОРТИСТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА

Члан 1.

У  Одлуци  о  додели  стипендија,  награда  и  других  видова  помоћи  студентима,  ученицима  и 
спортистима са територије Општине Рума (Сл.лист општина Срма,број 29/16),  члан 5. мења се и 
гласи:

"Право на доделу студентских стипендија, по овој Одлуци, имају студенти:

-  који  су  редовни  студенти  високошколских  установа  чији  је  оснивач  Република  Србија  и 
Аутономна Покрајина Војводина; 

- који су уписали студије првог степена (једну од година, од прве до последње) и то основне 
академске студије или основне струковне студије;

- који су уписали студије другог степена и то мастер академске студије или мастер струковне 
студије;

- који су уписали интегрисане академске студије;

- који се школују на терет буџета Републике Србије; 

- који имају пребивалиште на територији Општине Рума најмање годину дана пре подношења 
захтева; 

- који током студија нису изгубили ни једну годину студија (студенти од друге до последње године 
студија првог степена и студија другог степена); 

- који су према наставном плану и програму високошколске установе положили све испите из 
претходних година студија; 

- који имају просечну оцену свих положених испита од 8,00 и више; 

- који нису навршили 26 година старости у тренутку подношења захтева. "

Члан 2.

У члану 6. став 2. речи "алинеја 6" замењују се речима "алинеја 8".

Члан 3.

Члан 13. се мења и гласи:

"На  основу  пријава  пристиглих  на  јавни  позив  и  приложене  документације,  Комисија  врши 



рангирање кандидата. 

Председник  општине  може,  по  препоруци  Националне  службе  за  запошљавање,  навести  у 
јавном  позиву  дефицитарна  занимања,  за  чије  студије  ће  студенти  добијати  1  додатан  бод 
приликом рангирања. 

Кандидати из осетљивих друштвених група добијају 1 додатан бод приликом рангирања. 

У складу са Одлуком, Комисија у оквиру ранг листе посебно врши рангирање кандидата прве 
године студија првог степена, посебно кандидате од друге до последње године студија првог 
степена (основне академске студије или основне струковне студије), а посебно кандидате студија 
другог степена (мастер академске студије или мастер струковне студије).

Кандидати који су уписали интегрисане академске студије, према години студија коју су уписали, 
рангирају се или као кандидати студија првог степена (од друге до четврте године студија) или 
као кандидати студија другог степена (пета или шеста година студија).

Кандидате  од  друге  до  последње  године  године  студија  првог  степена  (основне  академске 
студије или основне струковне студије) и кандидати студија другог степена (мастер академске 
студије  или  мастер  струковне  студије),  Комисија  рангира  на  основу  успеха  оствареног  у 
претходном школовању, који се исказује бројем бодова у висини просечне оцене свих положених 
испита током студија.

Кандидате прве године студија првог степена и прве године интегрисаних академских студија, 
Комисија рангира на основу следећих критеријума: 

1. успех остварен у претходном школовању - исказује се бројем бодова у висини просечне оцене 
остварене у току школовања у средњој школи; и 

2. успех остварен на међународним и републичким такмичењима - исказује се бројем бодова 
према успеху оствареном на такмичењима: 

- освојено прво место на међународним такмичењима - 3,5 бодова, 

- освојено друго место на међународним такмичењима - 3 бода, 

- освојено треће место на међународним такмичењима - 2,5 бодова, 

- освојено прво место на републичким такмичењима - 2 бода, 

- освојено друго место на републичким такмичењима - 1,5 бодова, 

- освојено треће место на републичким такмичењима - 1 бод, 

- освојен пласман од трећег до десетог места на међународном или републичком такмичењу - 0,5 
бодова."

Члан 4.

У члану 15. став 2. реч "основних" се брише.

Члан 5.

Члан 23. се мења и гласи:

"Право  на  новчану  награду  имају  редовни  студенти  студија  првог  степена  и  то  основних 
академских студија или основних струковних студија, као и студенти студија другог степена и то 
мастер академских студија или мастер струковних студија, по годинама студија, који су у току 
претходне академске године студија остварили просечну оцену преко 9,50, који се школују на 
терет буџета Републике Србије и нису губили годину током студија, који су положили све испите 
из претходних година студија, а имају пребивалиште на територији Општине Рума за све време 
школовања. 



Право на новчану награду имају само студенти који се школују на високошколским установама 
чији је оснивач Република Србија или Аутономна Покрајина Војводина."

Члан 6.

У члану 28. став 1. речи "дипломске академске студије (мастер)" замењују се речима "мастер 
академске студије".

Члан 7.

У члану 38. став 2. мења се и гласи:

"Исплату награде на захтев Одељења за друштвене делатности врши Одељење за финансије, 
привреду и пољопривреду."

Члан 8.

У члану 41. став 2. мења се и гласи:

"Исплату награде на захтев Одељења за друштвене делатности врши Одељење за финансије, 
привреду и пољопривреду."

Члан 9.

Ова Одлука  ступа  на снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања у  "Службеном листу  општина 
Срема." 
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