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ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ КРЕДИТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ
I  УСЛО ВИ ЗА ДОДЕ ЛУ СТУ ДЕНТ СКОГ КРЕ ДИ ТА
Правонастудентскикредит,ускладусазаконом,имајустудентивисокошколскихустановачијијеоснивач

РепубликаСрбија,аутономнапокрајинаилијединицалокалнесамоуправе,којисууписанипрвипутутекућој
школскојгодининастудијепрвог,другогилитрећегстепена,чијесешколовањефинансираизбуџетаРепу
бликеСрбије,којинисуурадномодносу,којиимајудржа вљан ствоРепубликеСрбије,којисупрвипутупи
саниузимскисеместарстудијаикојиимајупре би ва ли штенатериторијиРепубликеСрбије.

НаконкурссемогупријавитистудентиIгодинеосновнихакадемскихиосновнихструковнихстудија(основ
нихстудија)којисупрвипутуписалипрвисеместаристудентиодIIдоV(иVI)годинеосновнихстудија,сту
дентинастудијамадругогитрећегстепенакојисуодмахпозавршеткуосновнихстудијанаставилистудије
другог,односнотрећегстепена,студентикојинемајупримљенстудентскикредитуотплатиилинисуослобо
ђениодобавезевраћањапримљеногстудентскогкредитаиуколикоиспуњавајуосталеусловеускладуса
закономиправилником.

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

ромсканационалнамањина,лицасаинвалидитетом,лицасхроничнимболестима,лицачијисуродитељи
несталиилисукиднапованинатериторијиКосоваиМетохијеинатериторијирепубликабившеСФРЈ,избе
глицеирасељеналица,повратниципоспоразумуореадмисијиидепортованистуденти)имајуправодапод
несузахтевдасепосеб но ран ги ра јууоквирунаменскиопредељеногброја,подусловимаизстава1.ове
тачкеКонкурса,априменомблажихкритеријума,ускладусазакономиправилником.  

Број сту дент ских кре ди та утврђује се према расположивим средствима у буџетуРепубликеСрбије за
одговарајућугодину.

II  ПОТРЕБ НА ДОКУ МЕН ТА
Кандидатприликомпријављивањанаконкурсподносиследећадокумента,односнообрасцекојисунаве

дениуКонкурсуичинењеговсаставнидео:
– ПРИЈАВУ(Образацбр.1);
– УВЕРЕЊЕоуписаномзимскомсеместруодговарајућегодинестудијаипостигнутомуспехуупретходним
годинамастудија(Образацбр.2);

– УВЕРЕЊЕопросечноммесечномприходупочланупородице студента запериод јануар– јун текуће
године(Образацбр.4);

– двапримеркасвојеручнопотписаногУГОВОРАостудентскомкредиту(Образацбр.5);
– штампанеподаткесаелектронскеличнекартеилифотокопијустареважећеличнекарте.

Кандидаткојијебиокори сник сту дент ског кре ди та за школ ску 2015/2016.годи нуподносиследећадоку
мента,односнообрасцекојисунаведениуконкурсуичинењеговсаставнидео:

– ПРИЈАВУ(Образацбр.1а)–садржидоказоуписаномзимскомсеместруодговарајућегодинестудијаи
постигнутомуспехуупретходнимгодинамастудија;

– УВЕРЕЊЕопросечноммесечномприходупочланупородице студента запериод јануар– јун текуће
године(Образацбр.4);

– 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,одно
снообрасцекојисунаведениуКонкурсуичинењеговсаставнидео:

– ПРИЈАВУ(Образацбр.1);
– УВЕРЕЊЕоуписаномзимскомсеместруодговарајућегодинестудијаипостигнутомуспехуупретходним
годинамастудија(Образацбр.2);

– УВЕРЕЊЕопросечноммесечномприходупочланупородице студента запериод јануар– јун текуће
године(Образацбр.4);

– двапримеркасвојеручнопотписаногУГОВОРАостудентскомкредиту(Образацбр.5)уколикодосада
нијекористиостудентскикредит;

– фотокопијууверењаодипломирањунаосновнимстудијамаимастерстудијама;
– доказданијеурадномодносу,изводизевиденцијенезапосленихлицаНационалнеслужбезазапошља
вањеилипотврдунадлежнихорганакојомсепотврђуједастудентнијеурадномодносу;

– штампанеподаткесаелектронскеличнекартеилифотокопијустареважећеличнекарте.
Напреднаведенадокумента,односнодоказиморајубитиоверениодстранеодговарајућеслужбе,ито:
– Образацбр.2иОбразацбр.1а–оверавависокошколскаустанованакојојстудираучесникконкурса;
– Образацбр.4–овераванадлежниоргануопштинипребивалиштародитељаилистаратељa,односно
студента,акојисеиздајенаосновуприложенеИЗЈАВЕочлановимапородице(Образацбр.3)иодгова
рајућихдоказаоостваренимприходимапородицеуназначеномпериоду;

– доказдакандидаткојијестудентнастудијамадругогилитрећегстепенанијеурадномодносу–издаје
надлежниорганзатржиштерадауопштинињеговогпребивалишта(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, осимнапреднаведенихдокумената,подносеидокумента
цијукојомдоказујуприпадностосетљивојдруштвенојгрупи,ито:

1. студентибезродитељскогстарања–потврдудасунаевиденцијиЦентразасоцијалнирадилиумрлице
родитеља;

2. изједнородитељскепородице–изводизматичнекњигеумрлихзапреминулогродитељаилиизводиз
матичнекњигерођенихуколикојеродитељнепознат;

3. изромскенационалнемањине–потврдуНационалногсаветаромскенационалнемањине,односноКан
целаријезаинклузијуРома;

4. лицасаинвалидитетомилицасахроничнимболестима–мишљењеИнтерресорнекомисијеилипотвр
дуудружењаинвалида;

5. лицачијисуродитељинесталиилисукиднапованинатериторијиКосоваиМетохијеинатериторији
републикабившеСФРЈ–потврдуодговарајућегудружењапородицакиднапованихинесталихлица;

6. избеглицеирасељеналица–потврдудасекорисникналазиуевиденцијиоизбеглимилирасељеним
лицима(прибављасеуКомесаријатузаизбеглицеимиграцијеРС,апрекоПовереништвазаизбеглице
сатериторијеопштинепребивалишта);

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,непотпунаиподнетаоднеовлашћенихлицадостављенаконкурснадокументацијанеће

битиразматрана.

IV  КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА УТВР ЂИ ВА ЊЕ РЕДО СЛЕ ДА КАН ДИ ДА ТА
Редо след кан ди да тазадоделустудентскогкредитаутврђујесенаоснову:
1)успехаоствареногупретходномшколовању,ито:
 – општегуспехаузавршномразредусредњешколе–застудентеIгодинестудија,односноостварених

ЕСПБбодоваизпретходногшколовања,
 – ефикасностистудирања;
2) социјалноекономскогстатусапородице.
Социјалноекономскистатуспородицеутврђујесенаосновупросекаукупнихмесечнихприходапочлану

породицестудента,запериодјануар–јунтекућегодине.
Успех оства рен у прет ход ном шко ло ва њуисказујесебројембодова,ито:
1) општиуспехузавршномразредусредњешколе,застудентеIгодинестудија–исказујесебројембодо

ваувисиниопштегуспехаузавршномIII,односноIVразредусредњешколе(од2,00до5,00бодова)и
додаје4,50бодова;

2) успехизпретходнозавршенихгодинастудија–исказујесебројембодоваувисинипросечнеоценеполо
женихиспитатокомстудирања;

3) ефикасностстудирањаисказујесебројемЕСПБбодовапремагодинистудијаукојујестудентуписан:
(1) за студенте који остваре до 60 ЕСПБ ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

ЕСПБ/60x2
 (ЕСПБ=бројукупноостваренихбодоваутокустудија;2=корективнифактор);
(2) за студенте који остваре до 120 ЕСПБ  ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

ЕСПБ/120x2,5
 (ЕСПБ=бројукупноостваренихбодоваутокустудија;2,5=корективнифактор);

(3) за студенте који остваре до 180 ЕСПБ  ефикасност студирања исказује се по следећој формули:
ЕСПБ/180x3

 (ЕСПБ=бројукупноостваренихбодоваутокустудија;3=корективнифактор);
(4) за студенте који остваре до 240 ЕСПБ ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

ЕСПБ/240x3,5
 (ЕСПБ=бројукупноостваренихбодоваутокустудија;3,5=корективнифактор);
(5) за студенте који остваре до 300 ЕСПБ ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

ЕСПБ/300x4
 (ЕСПБ=бројукупноостваренихбодоваутокустудија;4=корективнифактор).
Студенткојинијепостигаомаксималнуефикасносттокомстудијанемаправонабодовепотомоснову.
Соци јал но-еко ном ски ста тус поро ди це исказујесебројембодовазапросекукупнихмесечнихприходапо

чланупородицестудентазапериодјануар–јунтекућегодине,ито:
1) до40%просечнезарадебезпорезаидоприносапозапосленомуРепублициСрбији–2,00бода;
2) од40%до80%просечнезарадебезпорезаидоприносапозапосленомуРепублициСрбији–1,00бод;
3) вишеод80%просечнезарадебезпорезаидоприносапозапосленомуРепублициСрбији–0бодова.
Просечназарадаизстава1.овогчланарачунасепремаподацимарепубличкогорганауправенадлежног

запословестатистике.
Кандидатисерангирајупремаукупномбројубодоваоствареномпосвимосновамакојесевреднујузадоде

лустудентскогкредита.
Рангирањесевршинаосновудостављенедокументације.

V  ПОСТУ ПАК
Кандидатзадобијањестудентскогкредитаподносипри ја ву с потреб ном кон курс ном доку мен та ци јом

високошколскојустановиукојујеуписан.
Високошколскеустановеод1.до5.новембра2016.године,узсачињениоверенконтролнисписакприја

вљенихкандидата(наобрасцукојијесаставнидеоКонкурса),достављајуподнетаконкурснадокумента,зави
сноодсвогседишта,одговарајућојслужбизаспровођењеконкурса,премаупутствузаспровођењеконкурса.

Изводизутврђеногпред ло га ранглистекан ди да тадостављасеодговарајућимвисокошколскимустано
вамаукојесууписаникандидатизадобијањестудентскогкредита.

Сваки кандидат имапра во доку мен то ва ног при го во ранапредлогранглистеурокуод10данаоддана
објављивањаодговарајућегизводаизпредлогаранглистенаогласнојтаблиилисајтуодговарајућевисоко
школскеустанове.

КандидатподносидокументованиприговорМинистарствупросвете,наукеитехнолошкогразвоја–Комиси
јизаученичкеистудентскекредитеистипендије,прековисокошколскеустановеукојујеуписан.

Приговорморабитиобразложен,односноузњегаморабитидостављенаодговарајућадокументација.При
говоркојинијеобразложен,односноузкојиниједостављенаодговарајућадокументацијанећесеразматрати.

Високошколскаустанова,урокуод3данаодданаистекароказаподношењеприговора,сачињавасписак
кандидатакојисуподнелиприговореидостављагасадокументацијомКомисијизаученичкеистудентске
кредитеистипендије.

Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије разматра приговоре и утврђује конач ну ранг
листу кан ди да та,којасеобјављујенасајтуМинистарствапросвете,наукеитехнолошкогразвојаилинасај
тувисокошколскеустанове.

 Министарпросвете,наукеитехнолошкогразвоја,урокудо90данапоистекуконкурсногрока,доносиодлу-
ку о доде ли сту дент ског кре ди таза школ ску 2016/2017. годи нунаосновуконачнеранглистекандидата.

Наосновуодлукеминистраододелистудентскогкредита,студентзакључујеуго вор о кре ди тусаМини
старством,којимсеближеуређујуправаиобавезеувезискоришћењемиотплатомкредита.

Свакикорисникстудентскогкредитадужанједаобезбедименич но покри ћеодобренеисплатестудентског
кредита,односнодадоставипрековисокошколскеустановенакојојстудирапотписануменицусИЗЈАВОМ
жиранта(Образацбр.6),којидобијанасвојојвисокошколскојустанови,најкасниједопочеткаодобренедруге
исплатекредитазатекућушколскугодину.

Студентскикредитсевраћаускладусачланом5Уговораостудентскомкредиту.
Корисникстудентскогкредитакојијетокомстудијапостигаопросечнуоценунајмање8,50ииспуниоостале

условенаведенеучлану4Уговораостудентскомкредитуможесеослободитивраћањаисплаћеногкредита.
Кориснику студентског кредита обуставља се исплата одобреног кредита у случају нетачно приказаних

података,кадаистовременопримастипендију,кредитилисличанобликдавањаподругомосновуизбуџета
РепубликеСрбије,кадаизгубиправонафинансирањестудирањаизбуџетаилинапустиредовнестудије.

Правонастудентскикредит,ускладусазаконом,немастуденткојијеправонастудентскикредитоствариоу
складусаодлукомнадлежногорганајединицелокалнесамоуправеилиодлукомфонда,односнофондације.

VI  ИСПЛА ТА КРЕ ДИ ТА
Студентусеисплаћујестудентскикредиту10 јед на ких месеч них рата.
Одобрени кредит исплаћује се преко сту 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(заједносупутствимаоприбављањупотребнихдокуменатаи

подношењупријаванаконкурс)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: 011/3235-378, 
- у Новом Саду: ПРО СВЕТ НИ ПРЕ ГЛЕД, Желе знич ка 40, теле фон: 021/457-331,
- у Нишу: ТП Хије ро глиф, Вождо ва 90, теле фон: 018/523-326, 
- у Кра гу јев цу: Књи жа ра Мост, Др Зора на Ђин ђи ћа 2, теле фон: 034/305-715.

Кандидаткојијебиокори сник сту дент ског кре ди та за школ ску 2015/2016. годи ну,прекосвојевисоко
школскеустанове(достављенодстранеовлашћенебанке)добијанасвојеимеиспуњенобразац–ПРИЈАВУ
(Образацбр. 1а), којимпријављује своје учешћена конкурсу зашколску2016/2017. годину, уз подношење
осталихдокуменатанаведенихуКонкурсу.

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


