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На основу члана 19.став 4. Правилника о студентским стипендијама ("Службени лист 
општине Сента", бр. 16/2013),  а на основу Предлога коначне ранг листе за доделу 
стипендија Комисије за доделу стипендије од 16.12.2014. године, Председник општине 
Сента дана 17.12. 2014. године доноси следећу  
 
 

ОДЛУКУ  
О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУ 

 
I У школској 2014/2015 години Општина Сента додељује  стипендије следећим 
студентима са пребивалиштем на територији општине: 

1.  Бенце Фајка Висока техничка школа струковних студија СУ-Интернет и 
електронско пословање  
2.  Сретен Илић Природно математички факултет НС Организатор ловно 
туристичких делатности  
3. Ерик Хорват Висока техничка школа струковних студија СУ-Интернет и 
електронско пословање  
4.  Сандра Стојановић Факултет политичких наука БГ Новинарство и 
комуникологија  
5.  Сања Вуканић Економски факултет Суботица  
6.  Тијана Живановић Природно математички факултет НС Дипломирани 
хемичар  
7.  Миклош Фехер Филозофски факултет НС Хунгарологија  
8.  Хајналка Бурањ Филозофски факултет НС Мађарски језик и књижевност  
мастер 

 
II  Одбија се пријава за доделу стипендије Чонгорa Колићa, због неиспуњавања услова 
из члана 5. алинеја 4 Правилника о студентским стипендијама ("Службени лист 
општине Сента", бр. 16/2013). 
 
III Уговор о стипендирању са стипендистом закључује Председник општине Сента у 
писменој форми, у року од 15 дана од дана доношења ове одлуке.  
 
                                                      

О б р а з л о ж е њ е 
Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе дана 18.11.2014. 
године расписало је Конкурс за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на 
територији Општине Сента за школску 2014/2015 годину, под бројем 451-48-3/2014-IV-
- 02. Конкурс је објављен на званичној интернет страници општине и на Огласној табли 
Општинске управе дана 18.11.2014. године. 
Рок за подношење пријава на конкурс био је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
У конкурсом предвиђеном року пристигло је 9 благовремених и потпуних пријава. 



Комисија за доделу стипендија на својој седници одржаној дана 09.12.2014. године 
утврдила је да од 9 пријава 1 пријава није испунила конкурсом предвиђене услове из 
члана 5. алинеја 4 Правилника о студентским стипендијама ("Службени лист општине 
Сента", бр. 16/2013) јер је подносилац пријаве Чонгор Колић студент Факултета чији 
оснивач није Република Србија, нити Аутономна Покрајина Војводина или јединица 
локалне самоуправе. 
Комисија за доделу стипендија  је на основу члана 19.  Правилника о студентским 
стипендијама саставила Предлог Коначне ранг листе студената који испуњавају услове 
за доделу стипендија према следећем: 

1. Ерик Хорват                         200 бодова 
2. Хајналка Бурањ  190 бодова 
3. Бенце Фајка              185 бодова 
4. Сандра Стојановић  170 бодова 
5. Тијана Живановић  170 бодова 
6. Сретен Илић              155 бодова 
7. Миклош Фехер  150 бодова 
8. Сања Вуканић  130 бодова 

 
На основу Предлога Коначне ранг листе, председник општине је на основу члана 
19.став 4. Правилника о студентским стипендијама донео ову одлуку. 
Конкурс је био расписан за доделу 13 стипендија, али имајући у виду мали број 
пријављених студената, на предлог Комисије за доделу стипендија Председник 
општине је одлучио да се стипендијa додели свим студентима са ранг листе, односно  
закључно са редним бројем 8. 

     
Ова Одлука је коначна и објављује се на званичној интернет страници општине и на 
Огласној табли Општинске управе. 
 
                                                                            Председник општине 
 
                                                                                 Рудолф Цегледи 
 

 
 
 

                                                                     
 
 


