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OPCI DIO

807.

Na temelju članka 8. stavka 1. točke 10. Odluke o osnutku Ureda za 
inkluziju Roma („Sl. list AP Vojvodine“, br. 8/2006 i 46/17) i članka 
17. stavak 1. točka 10. Statuta Ureda za inkluziju Roma, i Odluke o sti-
pendiranju studenata Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje 
odgojitelja „Mihailo Palov“ u Vršcu, od 16.01.2020. godine, Upravni 
odbor Ureda dana 20.10.2020. godine donio je 

PRAVILNIK
O DODJELI STUDENTSKIH STIPENDIJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom bliže se utvrđuju uvjeti za ostvarivanje prava, 
studenata pripadnika romske nacionalne manjine koji su upisani na 
Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje odgojitelja „Mihailo 
Palov“ u Vršcu, studijski program odgojitelj djece predškolskog uzra-
sta i koji pohađaju nastavu na romskom jeziku i diplomiranih studena-
ta pripadnika romske nacionalne manjine koji upišu master strukovni 
studij na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje odgojitelja 
„Mihailo Palov“ u Vršcu, na stipendiju koju dodjeljuje Ured za inklu-
ziju Roma, Novi Sad.

Članak 2.

Pravo na ostvarivanje stipendije student iz članka 1. ostvaruje na 
temelju Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) koji raspisuje 
Ured za inkluziju Roma.

Natječaj iz stavka 1. ovog članka sadrži naročito: uvjete za dodjelu 
stipendije, kriterije za utvrđivanje redoslijeda prijavljenih kandidata, 
postupak provođenja natječaja, obavještenje o potrebnim dokazima, 
odnosno dokumentima i rokovima za prijavljivanje na natječaj, kao i 
visinu ukupnih sredstava opredijeljenih za stipendije u školskoj godini 
i mjesečni iznos stipendije po studentu.

Članak 3.

Pravo na studentsku stipendiju za osnovni strukovni studij koju do-
djeljuje Ured za inkluziju Roma, Novi Sad, imaju studenti pripadnici 
romske nacionalne manjine: koji su prvi put upisani u tekućoj školskoj 
godini na studijski program odgojitelj djece predškolskog uzrasta i koji 
nastavu pohađaju na romskom jeziku, čije se školovanje financira iz 
proračuna Republike Srbije, koji tijekom studija nisu obnovili nijednu 
godinu i koji imaju prebivalište na teritoriju Republike Srbije.

Pravo na studentsku stipendiju za master strukovni studij imaju studen-
ti koji su diplomirali na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje 
odgojitelja, na studijskom programu odgojitelj djece predškolskog uzrasta 
i koji su nastavu pohađali na romskom jeziku, pod uvjetom da su u tekućoj 
školskoj godini upisani na prvu godinu master strukovnog studija na nave-
denoj Visokoj školi i koji imaju prebivalište na teritoriju Republike Srbije.

Ured osigurava stipendije za sve studente pripadnike romske nacio-
nalne manjine upisane u tekućoj školskoj godini u prvu godinu osnov-
nog strukovnog studija, koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog član-
ka, dok se studenti ostalih godina studija i studenti upisani na master 
strukovni studij rangiraju prema postignutom uspjehu tijekom studija 
u okviru osiguranih sredstava za ovu namjenu.

Članak 4.

Student podnosi prijavu na Natječaj, na natječajnom obrascu koji se 
objavljuje na mrežnoj stranici Ureda www. inkluzijaromavojvodina.org.

Uz prijavu student osnovnog strukovnog studija prilaže sljedeću 
dokumentaciju: 

1. presliku osobne iskaznice,
2. potpisanu izjavu da je pripadnik romske nacionalne manjine,
3. uvjerenje Visoke škole strukovnih studija „Mihailo Palov“ da je upi-

san u tekuću školsku godinu, na odgovarajuću godinu studija, prvi 
put u statusu studenta koji se financira iz proračuna, s prosječnom 
ocjenom tijekom studija (za studente druge i treće godine studija),

4. uvjerenje Visoke škole strukovnih studija „Mihailo Palov“ da 
tijekom studija student nije obnovio niti jednu godinu (za stu-
dente druge i treće godine studija)

Obrazac izjave objavljuje se na mrežnoj stranici Ureda.

Student master strukovnog studija uz prijavu na natječaj prilaže:

1. presliku osobne iskaznice, 
2. potpisanu izjavu da je pripadnik romske nacionalne manjine,
3. uvjerenje Visoke škole strukovnih studija „Mihailo Palov“ da je 

tekućoj školskoj godini upisan na prvu godinu master strukov-
nog studija

4. diplomu o Završenoj Visokoj školi strukovnih studija za odgo-
jitelje s dodatkom diplome ili Uvjerenje o diplomiranju s uvje-
renjem o položenim ispitima, ukoliko diplomu nije preuzeo.

Obrazac izjave objavljuje se na mrežnoj stranici Ureda.



Stranica 1546 - Klasa 55 SLUŽBENI LIST APV 27. listopada 2020.

Članak 5.

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija Ured raspisuje tijekom 
listopada mjeseca.

Natječaj se objavljuje u Službenom listu Autonomne Pokrajine Voj-
vodini i na mrežnoj stranici Ureda www. inkluzijaromavojvodina.org.

Primjerak Natječaja se dostavlja i Visokoj školi.

Rok za prijavu na natječaj ne može biti kraći od 15 dana od dana 
objave Natječaja. 

Članak 6.

Istodobno s raspisivanjem natječaja, direktor Ureda imenuje Povje-
renstvo za provođenje natječaja.

Povjerenstvo se sastoji od tri člana. 

O svom radu Povjerenstvo vodi zapisnik.

Na temelju izvršenog rangiranja Povjerenstvo sačinjava prijedlog 
rang liste najkasnije u roku od tri dana od dana isteka roka za podno-
šenje prijava na natječaj i istu objavljuje na mrežnoj stranici Ureda. 
Primjerak prijedloga rang liste se dostavlja i Visokoj školi. 

Student ima pravo prigovora na rang listu iz prethodnog stavka u 
roku od 8 dana od dana objave prijedloga rang liste na mrežnoj stranici 
Ureda.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostav-
ljena odgovarajuća dokumentacija.

Povjerenstvo razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang listu koja 
se objavljuje na mrežnoj stranici Ureda.

Odluku o dodjeli stipendija donosi direktor i ista se objavljuje na 
mrežnoj stranici na temelju konačne rang liste.

Odluka iz prethodnog stavka je konačna.

Nakon donošenja Odluke o dodjeli stipendija Ured poziva sve stu-
dente koji su ostvarili pravo na stipendiju potpisati Ugovor i dostaviti 
presliku kartice dinarskog tekućeg računa. 

Članak 7.

Na temelju Odluke direktora Ureda o dodjeli studentskih stipendija, 
sa studentima se sklapa Ugovor o stipendiranju. 

Članak 8.

Stipendija se dodjeljuje bez obveze vraćanja i isplaćuje se u mje-
sečnom iznosu koji utvrđuje Upravni odbor za svaku školsku godinu, 
sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu.

Stipendija se odobrava za školsku godinu, u trajanju od 10 mjese-
ci, počevši od listopada mjeseca zaključno s rujnom mjesecom teku-
će školske godine. Stipendija se ne isplaćuje tijekom mjeseca srpnja i 
kolovoza. 

Stipendija se isplaćuje najkasnije do dvadesetog u mjesecu, suklad-
no priljevu sredstava u proračun davatelja sredstava.

Iznimno, isplata stipendija za mjesec listopad može se izvršiti i u 
mjesecu studenome tekuće školske godine.

Stipendist je dužan redovito pohađati nastavu i izvršavati predispit-
ne obveze, a što potvrđuje ovjerom semestra.

Po ovjeri zimskog odnosno ljetnog semestra student je dužan do-
staviti Uredu za inkluziju Roma, presliku indeksa o izvršenoj ovjeri.

Članak 9.

Stipendija se obustavlja ako student:

1. pismeno izjavi da odustaje od dodijeljene stipendije,
2. ne ovjeri zimski, odnosno ljetni semestar.

O svakoj promjeni koja nastupi po sklapanju Ugovora, student, ko-
risnik sredstava je dužan bez odlaganja obavijestiti Ured za inkluziju 
Roma, davatelja sredstava.

Članak 10.

Stipendija se isplaćuje na tekući račun studenta.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Službenom listu Au-
tonomne Pokrajine Vojvodine.

Klasa: 647/20
Datum: 20.10.2020. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODOBRA
Ljiljana Mihajlović

Napomena:

U ovom „Službenom listu APV“ ne objavljuje se Posebni i Oglasni dio, u skladu s člankom 5. stavak 2. Pokrajinske skup-
štinske odluke o objavljivanju propisa i drugih akata („Službeni list APV“, br. 54/14 i 29/17).
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Redni broj Predmet Strana Redni broj Predmet Strana

OPĆI DIO

URED ZA INKLUZIJU ROMA

807. Pravilnik o dodjeli studentskih stipendija;

POSEBNI DIO

POKRAJINSKO TAJNIŠTVO ZA OBRAZOVANJE, 
PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE - 

NACIONALNE ZAJEDNICE

808. Rješenje o odobrenju za nakladu i uporabu udžbenika 
Glazbena kultura 6, za šesti razred osnovne škole pisan 
na rumunjskom jeziku i pismu;

809. Rešenje o odobrenju za nakladu i uporabu prijevoda 
udžbeničkog kompleta Tehnika i tehnologija 7, za sedmi 
razred osnovne škole pisan na slovačkom jeziku i pismu;

810. Rješenje o odobrenju za nakladu i uporabu prijevoda 
udžbeničkog kompleta Kemija 7, za sedmi razred osnov-
ne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu;

811. Rješenje o odobrenju za nakladu i uporabu prijevoda 
udžbenika Glazbena kultura 1, za prvi razred gimnazi-
je društveno-jezičnog, prirodno-matematičkog i općeg 
smjera, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;

POKRAJINSKO TAJNIŠTVO ZA KULTURU,  
JAVNO INFORMIRANJE I ODNOSE S VJERSKIM 

ZAJEDNICAMA

812. Rješenje o izmjeni Rješenja o formiranju Povjerenstva 
za polaganje stručnog ispita zaposlenicima u arhivima;

OGLASNI DIO

POKRAJINSKO TAJNIŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, 
VODNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO

813. Odluka o obavještavanju podnositelja prijava o nepri-
stupanju razmatranja prijava i donošenja odluke po 
natječajima raspisanim u Pokrajinskom tajništvu za po-
ljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo, uslijed 
nedostatka financijskih sredstava;

POKRAJINSKO TAJNIŠTVO ZA URBANIZAM I 
ZAŠTITU OKOLIŠA 

814. Natječaj za ustupanje na korištenje dijelova ribarskih po-
dručja na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine;

URED ZA INKLUZIJU ROMA

815. Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija;

S A D R Ž A J
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