
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja Republike Srbije

I  УСЛО ВИ ЗА ДОДЕ ЛУ СТУ ДЕНТ СКИХ СТИ ПЕН ДИ ЈА

Правонастудентскустипендију,ускладусазаконом,имајустудентивисокошколскихуста
новачијијеоснивачРепубликаСрбија,аутономнапокрајинаилијединицалокалнесамоуправе,
којисууписанипрвипутутекућојшколскојгодининастудијепрвог,другогилитрећегстепена,
чијесешколовањефинансираизбуџетаРепубликеСрбије,којинисуурадномодносу,којиима
јудржа вљан ствоРепубликеСрбије,којинисугубилиниједнугодинутокомстудија,узмакси
малнуефикасносттокомстудирања,којисупреманаставномпрограмувисокошколскеустано
венакојојстудирајуположилисвеиспитеизпретходнихгодинастудијаипостиглипросечну
оценунајмање9,00(девет)икојиимајупре би ва ли штенатериторијиРепубликеСрбије.

НаконкурссемогупријавитистудентиодIIдоV(иVI)годинеосновнихстудијаистуденти
другогитрећегстепенастудија,којисуодмахпозавршеткуосновнихстудијанаставилистуди
једругог,односнотрећегстепенаиуколикоиспуњавајуосталеусловеускладусазакономи
правилником.

 Кан ди да ти из осе тљи вих дру штве них гру па
Кандидатиизосетљивихдруштвенихгрупа(децабезродитељскогстарања,једнородитељ

скепородице,ромсканационалнамањина,лицасаинвалидитетом,лицасхроничнимболести
ма,лицачијисуродитељинесталиилисукиднапованинатериторијиКосоваиМетохијеина
територијирепубликабившеСФРЈ,избеглицеирасељеналица,повратниципоспоразумуо
реадмисијиидепортованистуденти)имајуправодаподнесузахтевдасепосеб но ран ги ра ју
уоквирунаменскиопредељеногброја,применомблажихкритеријума,ускладусазакономи
правилником.    

Кандидатиизосетљивихдруштвенихгрупапријављујусенаконкурсподусловомдасустуден
тивисокошколскихустановачијијеоснивачРепубликаСрбија,аутономнапокрајинаилијединица
локалнесамоуправе,којисууписанипрвипутутекућојшколскојгодининастудијепрвог,другог
илитрећегстепена,чијесешколовањефинансираизбуџетаРепубликеСрбије,којиимајудржа
вљанствоРепубликеСрбије,који су први пут упи са ни у зим ски семе стар сту ди ја, којинису
губилиниједнугодинутокомстудија, који су пре ма настав ном про гра му висо ко школ ске уста
но ве на којој сту ди ра ју упи са ли наред ну годи ну сту ди ја и којиимајупребивалиштенатери
торијиРепубликеСрбије.

Број сту дент ских сти пен ди ја утврђујесепремарасположивимсредствимаубуџетуРепу
бликеСрбијезаодговарајућугодину.

II  ПОТРЕБ НА ДОКУ МЕН ТА


Кандидатприликомпријављивањанаконкурсподносиследећадокумента,односнообрасце
којисунаведениуконкурсуичинењеговсаставнидео:

– ПРИЈАВУ(Образацбр.1);
– УВЕРЕЊЕ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у
претходнимгодинамастудија(Образацбр.2);

– двапримеркасвојеручнопотписаногУГОВОРАостудентскојстипендији(Образацбр.5а);
– штампанеподаткесаелектронскеличнекартеилифотокопијустареважећеличнекарте.

Кан ди дат који је био кори сник сту дент ске сти пен ди је за школ ску 2015/2016. годи ну под но си 
сле де ћа доку мен та, одно сно обра сцекојисунаведениуКонкурсуичинењеговсаставнидео:

– ПРИЈАВУ(Образацбр.1а)–садржидоказоуписаномзимскомсеместруодговарајуће године
студијаипостигнутомуспехуупретходнимгодинамастудија;

– штампанеподаткесаелектронскеличнекартеилифотокопијустареважећеличнекарте.

Кан ди дат који је сту дент на сту ди ја ма дру гог или тре ћег сте пе на под но си сле де ћа доку мен та,
односнообрасцекојисунаведениуКонкурсуичинењеговсаставнидео:

– ПРИЈАВУ(Образацбр.1);
– УВЕРЕЊЕ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у
претходнимгодинамастудија(Образацбр.2);

– двапримеркасвојеручнопотписаногУГОВОРАостудентскојстипендији(Образацбр.5а)уколико
досаданијекористиостудентскустипендију;

– фотокопијууверењаодипломирањунаосновнимстудијамаимастерстудијама;
– доказданијеурадномодносу–изводизевиденцијенезапосленихлицаНационалнеслужбеза
запошљавањеилипотврдунадлежногорганакојомсепотврђуједастудентнијеурадномодносу;

– штампанеподаткесаелектронскеличнекартеилифотокопијустареважећеличнекарте.
Напреднаведенадокумента,односнодоказиморајубитиове ре ниодстранеодговарајућеслу

жбе,ито:
– Образацбр.2иОбразацбр.1а–оверавависокошколскаустанованакојојстудираучесниккон
курса;

– доказдакандидаткојијестудентнастудијамадругогилитрећегстепенанијеурадномодносу
– издаје надлежниорган за тржиштерада у општинињеговог пребивалишта (кан ди дат мора 
бити при ја вљен у Наци о нал ној слу жби за запо шља ва ње).

Кан ди да ти из осе тљи вих дру штве них гру па, осим напред наве де них доку ме на та, под но се и  
доку мен та ци ју којом дока зу ју при пад ност осе тљи вој дру штве ној гру пи,ито:

1. студентибезродитељскогстарања–потврдудасунаевиденцијиЦентразасоцијалнирадили
умрлицепреминулихродитеља;

2. из једнородитељскепородице–изводизматичнекњигеумрлихзапреминулогродитељаили
изводизматичнекњигерођенихуколикојеродитељнепознат;

3. из ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине,
односноКанцеларијезаинклузијуРома;

4. лицасаинвалидитетомилицасхроничнимболестима–мишљењеИнтерресорнекомисијеили
потврдуудружењаинвалида;

5. лицачијисуродитељинесталиилисукиднапованинатериторијиКосоваиМетохијеинатери
торији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и
несталихлица;

6. избеглицеирасељеналица–потврдудасекорисникналазиуевиденцијиоизбеглимилирасе
љенимлицима(прибављасеуКомесаријатузаизбеглицеимиграцијеРС,апрекоПоверени
штвазаизбеглицестериторијеопштинепребивалишта);

7. повратниципоспоразумуореадмисијиидепортованистуденти–потврдуМУПа.
Студенти,кандидатикојинисурођениуРепублициСрбијиподносеиуверењеодржављанству.
Поднетаконкурснадокументасеневраћају.

III  РОК ЗА ПОД НО ШЕ ЊЕ ДОКУ МЕ НА ТА

Рокзапријављивањенаконкурсјеод1. до 31. окто бра 2016. годи не.
Неблаговремена,непотпунаиподнетаоднеовлашћенихлицадостављенаконкурснадокументаци

јанећебитиразматрана.

IV  КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА УТВР ЂИ ВА ЊЕ РЕДО СЛЕ ДА КАН ДИ ДА ТА

Редо след кан ди да тазадоделустудентскестипендијеутврђујесенаоснову:
1) успехаоствареногупретходномшколовању,
2) ефикасностистудирања.
Успехостваренупретходномшколовањуисказујесебројембодоваувисинипросечнеоценеполо

женихиспитатокомстудирања(од9до10бодова).
ЕфикасностстудирањаисказујесебројемЕСПБбодова,премагодинистудијаукојујестудентуписан:
(1)застудентекојиостваре60ЕСПБ–3,50бодова,
(2)застудентекојиостваре120ЕСПБ–4,00бода,
(3)застудентекојиостваре180ЕСПБ–4,50бодова,
(4)застудентекојиостваре240ЕСПБ–5,00бодова,
(5)застудентекојиостваре300ЕСПБ–5,50бодова.
 (ЕСПБ=бројукупноостваренихбодоваутокустудија).

КандидатисерангирајупремаукупномбројуЕСПБбодоваоствареномпосвимосновамакојесе
вреднујузадоделустудентскестипендије.

Рангирањесевршинаосновудостављенедокументације.

V  ПОСТУ ПАК

Кандидатзадобијањестудентскестипендијеподносипри ја ву с потреб ном кон курс ном доку мен
та ци јомвисокошколскојустановиукојујеуписан.

Високошколскеустановеод1.до5.новембра2016.године,узсачињениоверенконтролнисписак
пријављених кандидата (наобрасцу који је саставнидеоКонкурса),достављајуподнета конкурсна
документа,зависноодсвогседишта,одговарајућојслужбизаспровођењеконкурса,премаупутству
заспровођењеконкурса.

Изводизутврђеногпред ло га ранглистекан ди да тадостављасеодговарајућимвисокошколским
установамаукојесууписаникандидатизадобијањестудентскестипендије.

Сваки кандидат имапра во доку мен то ва ног при го во ранапредлогранглистеурокуод10дана
одданаобјављивањаодговарајућегизводаизпредлогаранглистенаогласнојтаблиилисајтувисо
кошколскеустановеукојујеуписан.

КандидатподносидокументованиприговорМинистарствупросвете,наукеитехнолошкогразвоја
–Комисијизаученичкеистудентскекредитеистипендије,прековисокошколскеустановеукоју је
уписан.

Приговорморабитиобразложен,односноузњегаморабитидостављенаодговарајућадокумента
ција.Приговор којинијеобразложен,односноуз којиниједостављенаодговарајућадокументација
нећесеразматрати.

Високошколскаустанова,урокуодтриданаодданаистекароказаподношењеприговора,сачи
њавасписаккандидатакојисуподнелиприговореидостављагасдокументацијомКомисијизауче
ничкеистудентскекредитеистипендије.

Комисијазаученичкеистудентскекредитеистипендије разматраприговореиутврђујеконач ну 
ранглисту кан ди да та,којасеобјављујенасајтуМинистарствапросвете,наукеитехнолошкограз
војаилинасајтувисокошколскеустанове.

Министар просвете, науке и технолошког развоја, у року до 90 дана по истеку конкурсног рока,
доносиодлу ку о доде ли сту дент ске сти пен ди језа школ ску 2016/2017. годи нунаосновуконачне
ранглистекандидата.

Наосновуодлукеминистраододелистудентскестипендије,студентзакључујеуго вор о сти пен
ди ји сМинистарством,којимсеближеуређујуправаиобавезеувезискоришћењемстипендије.

Стипендијаседодељујебезобавезевраћања.
Кориснику студентске стипендије обуставља се исплата одобрене стипендије у случају нетачно

приказанихподатака,кадаистовременопримастипендију,кредитилисличанобликдавањаподругом
основу из буџетаРепубликеСрбије, кадаизгуби право нафинансирање студирањаиз буџета или
напустиредовнестудије.

Правонастудентскустипендију,ускладусазаконом,немастуденткојијеправонастудентскусти
пендијуоствариоускладусаодлукомнадлежногорганајединицелокалнесамоуправеилиодлуком
фонда,односнофондације.

VI  ИСПЛА ТА СТИ ПЕН ДИ ЈА

Студентусеисплаћујестудентскастипендијау10 јед на ких месеч них рата.
Одобренастипендијаисплаћујесепрекосту дент ског теку ћег рачу на отво ре ног код овла шће не 

бан ке – UniCreditBanka.d.Srbija.

VII  КОН КУРС НИ ОБРА СЦИ

ОбрасциназначениутачкиIIовогконкурса(заједносупутствимаоприбављањупотребнихдоку
менатаиподношењупријаванаконкурс)посеб но суштам па ниувидуброшуреСТУ ДЕНТ СКИ КРЕ
ДИ ТИ И СТИ ПЕН ДИ ЈЕ 2016/2017, која се може при ба ви ти на сле де ћим адре са ма:

 у Бео гра ду: ПРО СВЕТ НИ ПРЕ ГЛЕД, Дечан ска 6, теле фон: 011/3235378, 
 у Новом Саду: ПРО СВЕТ НИ ПРЕ ГЛЕД, Желе знич ка 40, теле фон: 021/457331,
 у Нишу: ТП Хије ро глиф, Вождо ва 90, теле фон: 018/523326, 
 у Кра гу јев цу: Књи жа ра Мост, Др Зора на Ђин ђи ћа 2, теле фон: 034/305715.

Кандидаткојијебиокори сник сту дент ске сти пен ди је за школ ску 2015/2016. годи ну,прековисо
кошколскеустанове(достављенодстранеовлашћенебанке)доби јанасвојеимеиспуњенобразац
–ПРИЈАВУ(Образацбр.1а),којимпријављујесвојеучешћенаконкурсузашколску2016/2017.годи
ну,узподношењеосталихдокуменатанаведенихуKонкурсу.

Напо ме на
Студенткојијебиокорисникстудентскестипендијезашколску2015/2016.годину,анареднугодину

јеуписаоспренетимиспитомизпретходнегодинестудијаилиспросечномоценоммањомод9,00
(девет)–можеподнетипријавузадобијањестудентскогкредита,ускладусусловимаКонкурсаза
доделустудентскихкредита,узподношењеУверењаопросечноммесечномприходупочланупоро
дице(Образацбр.4)идвасвојеручнопотписанаУговораостудентскомкредиту(Образацбр.5).

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

K O N K U R SK O N K U R S


