''Сл. лист града Шапца'', бр. 13/09 и 20/2010
На основу члана 32. и 99. Статута града Шапца («Службени лист града
Шапца», број 32/08), Скупштина града Шапца, на седници од 26.06.2009. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ГОДИШЊИМ СТУДЕНТСКИМ СТИПЕНДИЈАМА ЗА ДЕФИЦИТАРНА
ЗАНИМАЊА

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се ближи услови и критеријуми за стипендирање
студената за дефицитарна занимања, на основним академским студијама и мастер
академским студијама, факултета чији је оснивач Република Србија, путем
годишњих стипендија за дефицитарна занимања (у даљем тексту: стипендија)
Члан 2.
Право да конкуришу за студенску стипендију за дефицитарна занимања
имају студенти III и наредних година студија под следећим условима:
- да је лице држављанин Републике Србије
- да није поновило ни једну годину студија
- да је студент чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
Листу дефицитарних занимања утврђује сваке године комисија коју чине
представници Градске управе, јавних предузећа и установа и Националнe службe за
запошљавање. Комисију образује надлежни орган града.
Рад комисије уређује се правилником.
Лица из става 1. овог члана право на стипендију остварују по спроведеном
конкурсу, који у средствима јавног информисања расписује надлежни орган града.
Годишњим конкурсом утврђује се укупан број корисника ове стипендије и
број корисника по факултетима.
Предност ће имати они кандидати чије је пребивалиште на територији града
Шапца.
Пријаве на конкурс се подносе у периоду од 1. до 10. новембра.
У случају да се пријави више кандидата који испуњавају напред наведене
услове, предност код додељивања стипендије ће имати они кандидати који су
уписали вишу годину редовних студија.
У случају да се пријави више кандидата који се налазе на истој години
студија, предност ће имати кандидати који имају вишу просечну оцену.

Конкурс спроводи и пријаве разматра Комисија за стипендирање студената
коју образује градоначелник.

Члан 3.
Средства за стипендије обезбеђују се у буџету града Шапца (у даљем тексту:
давалац стипендије)
Стипендије додељује надлежни орган града, а међусобни односи између
даваоца и корисника стипендије регулишу се посебним уговором.

Члан 4.
Износ стипендије утврђује се у висини четири бруто основице за обрачун
плата запослених у Градској управи.

Стипендија се исплаћује у текућем месецу за претходни месец у току целе
школске године.

Члан 5.
Право на стипендију престаје истеком године за коју је иста остварена.

Члан 6.
Корисници стипендије обавезни су да по завршетку школовања заснују
радни однос са установом или предузећем чији је оснивач град Шабац или
Република, уколико код послодавца постоји потреба за занимањем корисника
стипендије и то најмање за период који одговара двоструком времену примања
стипендије.
Корисници стипендије који не желе да заснују радни однос и поред
постојања потребе за њиховим занимањем у установи или предузећу чији је
оснивач град Шабац или Република, обавезни су да примљени износ стипендије
врате са законском каматом.
Обавеза из претходног става доспева заснивањем радног односа код другог
послодавца, а најкасније у року од 12 месеци по завршетку студија.
Отплата износа примљеног на име стипендије врши се у месечним ратама, а
период отплате одговара периоду примања стипендије.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу града Шапца».
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