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I  УСЛО ВИ ЗА ДОДЕ ЛУ УЧЕ НИЧ КИХ  СТИПЕНДИЈА

Правонаученичкустипендију,ускладусазаконом,имајуученицисредњихшколачији
јеоснивачРепубликаСрбија, аутономнапокрајинаили јединицалокалнесамоуправе,
којисупрвипутуписаниуодређениразредутекућојшколскојгодини,чијесешколовање
финансираизбуџетаРепубликеСрбије, којиимајудржа вљан ствоРепубликеСрбије,
којисталнопостижуодличануспехуучењуивладањуичијиродитељилистаратељима
пре би ва ли штенатериторијиРепубликеСрбије.

 НаконкурсзадоделуученичкихстипендијамогусепријавитиученициIразреда
средњешколекојисуусвимразредимаодVдоVIIIразредаосновнешколепостигли
одличанопштиуспех(од4,50до5),односноученициодIIдоIVразредасредњешколе
којисуусвимпретходнозавршенимразредимасредњешколепостиглиодличанопшти
успех(од4,50до5)икојисуизвладањаималиоценупримерно(5).


Кан ди да ти из осе тљи вих дру штве них гру па

Кандидатиизосетљивихдруштвенихгрупа(материјалноугроженепородице,децабез
родитељскогстарања,једнородитељскепородице,ромсканационалнамањина,лицаса
инвалидитетом,лицасахроничнимболестима,лицачијисуродитељинесталиилису
киднапованинатериторијиКосоваиМетохијеинатериторијирепубликабившеСФРЈ,
избеглицеирасељеналица,повратниципоспоразумуореадмисијиидепортованиуче
ници)имајуправодаподнесузахтевдасепосеб но ран ги ра јууоквирунаменскиопре
дељеногброја,применомблажихкритеријумаускладусазакономиправилником.

Кандидатиизосетљивихдруштвенихгрупапријављујусенаконкурсподусловомда
суученицисредњихшколачијијеоснивачРепубликаСрбија,аутономнапокрајинаили
јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој
школскојгодини,чијесешколовањефинансираизбуџетаРепубликеСрбије,којиимају
држављанствоРепубликеСрбије,којисталнопостижунајмањеврло добар успех у уче
њу (3,50) и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике
Србије.

Број уче нич ких сти пен ди ја утврђује се премарасположивим средствима убуџету
РепубликеСрбијезаодговарајућугодину.

II  ПОТРЕБ НА ДОКУ МЕН ТА

Кандидатприликомпријављивањанаконкурсподносиследећадокумента,односно
обрасцекојисунаведениуКонкурсуичинењеговсаставнидео:

– ПРИЈАВУ(Образацбр.1);
– УВЕРЕЊЕоуписаномразредуипостигнутомуспехуученикаупретходномшколо
вању(Образацбр.2);

– УВЕРЕЊЕо просечноммесечномприходу по члану породице ученика за период јануар – јун
текућегодине(Образацбр.4);

– двапримеркаодстранеродитељаилистаратељаученикасвојеручнопотписаногУГОВОРАо
ученичкојстипендији(Образацбр.5);

– штампанеподаткесаелектронскеличнекартеилифотокопијустареважећеличнекартероди
тељаилистаратељаученика.

Кандидаткојијебиокори сник уче нич ке сти пен ди језа школ ску 2015/2016. годи нуподносисле
дећадокумента,односнообрасцекојисунаведениуКонкурсуичинењеговсаставнидео:

– ПРИЈАВУ(Образацбр.1а)–садржидоказоуписаномнаредномразредуипостигнутомуспехуу
претходномшколовању;

– УВЕРЕЊЕопросечноммесечномприходупочланупородицеученика(Образацбр.4);
– штампанеподаткесаелектронскеличнекартеилифотокопијустареважећеличнекартероди
тељаилистаратељаученика.

Напреднаведенадокумента,односнодоказиморајубитиоверениодстранеодговарајућеслужбе,ито:
– Образацбр.2иОбразацбр.1а–оверавасредњашколаукојујеученикуписан;
– Образацбр.4–овераванадлежниоргануопштинипребивалиштародитељаилистаратељауче
ника,а који сеиздајенаосновуприложенеИЗЈАВЕочлановимапородице (Образацбр.3)и
одговарајућихдоказаоостваренимприходимапородицеуназначеномпериоду.

Кан ди да ти из осе тљи вих дру штве них гру па, осим напред наведених докумената, подносе и
документацијукојомдоказујуприпадностосетљивојдруштвенојгрупи,ито:

1. ученицибезродитељскогстарања–потврдудасунаевиденцијиЦентразасоцијалнирадили
умрлицепреминулихродитеља;

2. из једнородитељскепородице–изводизматичнекњигеумрлихзапреминулогродитељаили
изводизматичнекњигерођенихуколикојеродитељнепознат;

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

4. лица са инвалидитетом и лица с хроничним болестима – мишљењеИнтерресорне комисије,
потврдуудружењаинвалидаилилекарскоуверењеиздатооднадлежногдомаздравља;

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

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

7. повратниципоспоразумуореадмисијиидепортованиученици–потврдуМУПа.
Ученици,кандидатикојинисурођениуРепублициСрбијиподносеиуверењеодржављанству.
Поднетаконкурснадокументасеневраћају.

III  РОК ЗА ПОД НО ШЕ ЊЕ ДОКУ МЕ НА ТА

Рокзапријављивањенаконкурсјеод1. до 30. сеп тем 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 тазадоделуученичкестипендијеутврђујесенаоснову:
1) успехаоствареногупретходномшколовању,ито:
 – општег успехаодVдоVIII разредаосновнешколе– за ученике I разреда средњешколе,

односноопштегуспехаизпретходнозавршенихразредасредњешколе–заученикеосталих
разредасредњешколе,

 – уписаногразредасредњешколе;
2)социјалноекономскогстатусапородице.
Социјалноекономскистатуспородицеутврђујесенаосновупросекаукупнихмесечнихприходапо

чланупородицеученика,запериодјануар–јунтекућегодине.
Успех оства рен у прет ход ном шко ло ва њу исказујесебројембодова,ито:
1) општиуспеходVдоVIIIразредаосновнешколе,заученикеIразредасредњешколе–исказује

себројембодоваувисиниопштегуспехаодVдоVIIIразредаосновнешколе(од4,50до5,00
бодова);

2) општиуспехизпретходнозавршенихразредасредњешколе,заученикеосталихразредасред
њешколе–исказујесебројембодоваувисиниопштегуспехаизпретходнозавршенихразреда
средњешколе(од4,50до5,00бодова);

3)бројбодовазаразредсредњешколеукојијеученикуписанизноси:
 – заIразред–0,40бодова,
 – за IIразред–0,50бодова,
 – заIIIразред–0,60бодова,
 – заIVразред–1,00бод.

Соци јал ноеко ном ски ста тус поро ди це исказује себројембодова запросек укупнихмесечних
приходапочланупородицеучениказапериодјануар–јунтекућегодине,ито:

1) до20%просечнезарадебезпорезаидоприносапозапосленому РепублициСрбији–0,30
бодова;

2) од20%до40%просечнезарадебезпорезаидоприносапозапосленомуРепублициСрбији
–0,15бодова;

3) вишеод40%просечнезарадебезпорезаидоприносапозапосленомуРепублициСрбији–0
бодова.

Просечназарадаизстава1.овогчланарачунасепремаподацимарепубличкогорганауправенад
лежногзапословестатистике.

Кандидатисерангирајупремаукупномбројубодоваоствареномпосвимосновамакојесевредну
јузадоделуученичкeстипендије.

Рангирањесевршинаосновудостављенедокументације.

V  ПОСТУ ПАК

Кандидатзадобијањеученичкестипендијеподносипри ја ву с потреб ном кон курс ном доку мен
та ци јомсредњојшколиукојујеуписан.

Средњешколеод1.до5.октобра2016.године,узсачињениоверенконтролнисписакпријавље
нихкандидата(наобрасцукојијесаставнидеоКонкурса),достављајуподнетаконкурснадокумента,
зависноодсвогседишта,одговарајућојслужбизаспровођењеконкурса,премаупутствузаспровође
њеконкурса.

Изводизутврђеногпред ло га ранглистекан ди да тадостављасеодговарајућимсредњимшкола
маукојесууписаникандидатизадобијањеученичкестипендије.

Сваки кандидат имапра во доку мен то ва ног при го во ранапредлогранглистеурокуод8данаод
данаобјављивањаодговарајућегизводаизпредлогаранглистенаогласнојтаблиилисајтусредње
школеукојујеуписан.

КандидатподносидокументованиприговорМинистарствупросвете,наукеитехнолошкогразвоја
–Комисијизаученичкеистудентскекредитеистипендије,прекошколеукојујеуписан.

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

Школа,урокуод3данаодданаистекароказаподношењеприговора,сачињавасписаккандидата
којисуподнелиприговореидостављагасдокументацијомКомисијизаученичкеистудентскекреди
теистипендије.

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

Министар просвете, науке и технолошког развоја, у року до 90 дана по истеку конкурсног рока,
доносиодлу ку о доде ли уче нич ке сти пен ди је за школ ску 2016/2017. годи ну наоснову коначне
ранглистекандидата.

Наосновуодлукеминистраододелиученичкестипендије,ученик,односнородитељилистаратељ
учениказакључујеуго вор о сти пен ди ји сМинистарством,којимсеближеуређујуправаиобавезеу
везискоришћењемстипендије.

Стипендијаседодељујебезобавезевраћања.
Корисникуученичкестипендијеобустављасеисплатаодобренестипендијеуслучајунетачнопри

казанихподатака,кадаистовременопримастипендију,кредитилисличанобликдавањаподругом
основуизбуџетаРепубликеСрбије, кадаизгубиправонафинансирањешколовањаизбуџетаили
напустиредовношколовање.

Правонаученичкустипендију,ускладусазаконом,немаучениккојијеправонаученичкустипен
дијуоствариоускладусаодлукомнадлежногорганајединицелокалнесамоуправеилиодлукомфон
да,односнофондације.

VI  ИСПЛА ТА СТИ ПЕН ДИ ЈЕ

Ученикусеодобраваисплатастипендијезавреметрајањаредовненаставеушколикојупохађа.
 Затекућушколскугодинустипендијасеисплаћујеученикупрекошколекојупохађа,односнотеку

ћег рачу на отво ре ног код овла шће не бан ке – UniCreditBanka.d.Beograd,у 10 јед на ких месеч них 
рата.

VII  КОН КУРС НИ ОБРА СЦИ

ОбрасциназначениутачкиIIовогконкурса(заједносупутствимаоприбављањупотребнихдоку
менатаиподношењупријаванаконкурс)посеб но суштам па ниувидуброшуреУЧЕ НИЧ КИ КРЕ ДИ
ТИ И СТИ ПЕН ДИ ЈЕ 2016/2017.

Кандидат који јебио корисникученичкe стипендијe зашколску2015/2016. годинупрекоматичне
школедобијаобразац–ПРИЈАВАЗАКОРИШЋЕЊЕУЧЕНИЧКЕСТИПЕНДИЈЕ(Образац1а),којим
пријављујесвојеучешћенаконкурсузашколску2016/2017,узподношењеосталихдокуменатанаве
денихуКонкурсу.

Ближеинформацијеодоступностииздањаконкурснихобразацаизнаведенеброшурезаинтересо
ванимогудобитиуматичнојшколи,15данапрепочеткаконкурса.

ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ
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