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I  УСЛО ВИ ЗА ДОДЕ ЛУ УЧЕ НИЧ КИХ  КРЕ ДИ ТА

Правонаученичкикредит,ускладусазаконом,имајууче
ници средњихшкола, образовање у трогодишњим трајању
наставе,чијијеоснивачРепубликаСрбија,аутономнапокра
јинаилијединицалокалнесамоуправе,којисупрвипутупи
сани у одређениразред у текућојшколској години, чије се
школовање финансира из буџета Републике Србије, који
имајудржа вљан ствоРепубликеСрбије,којисешколујуза
образовни профил за дефицитарно занимање, који нису
поновилиниједанразредичијиродитељ,односностаратељ
имапре би ва ли штенатериторијиРепубликеСрбије.

Дефицитарназанимањаизстава1.оветачкеКонкурса,
заученикеодIдоIIIразредасредњешколе,утврђенасуу
листи, односно прегледу дефицитарних занимања, према
подацимаНационалнеслужбезазапошљавање.


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

Кандидатиизосетљивихдруштвенихгрупа(материјално
угроженепородице,децабезродитељскогстарања,једно
родитељске породице, ромска национална мањина, лица
саинвалидитетом,лицасхроничнимболестима,лицачији
су родитељи нестали или су киднаповани на територији
КосоваиМетохијеинатериторијирепубликабившеСФРЈ,
избеглице и расељена лица, повратници по споразуму о
реадмисијиидепортованиученици)имајуправодаподнесу
захтевдасепосеб но ран ги ра јууоквирунаменскиопреде
љеногброја,подусловимаизстава1.оветачкеКонкурса,
априменомблажихкритеријума,ускладусазакономипра
вилником. 

Број уче нич ких кре ди таутврђујесепремарасположи
вимсредствимаубуџетуРепубликеСрбијезаодговарајућу
годину.

II  ПОТРЕБ НА ДОКУ МЕН ТА


Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси
следећа документа, односно обрасце који су наведени у
Конкурсуичинењеговсаставнидео:

– ПРИЈАВУ(Образацбр.1);
– УВЕРЕЊЕо уписаномразреду и постигнутом успеху
ученикаупретходнимразредима(Образацбр.2);

– закљученуговоробудућемзапослењусдефицитарнимзанимањем;
– двапримеркаодстранеродитељаилистаратељаученикасвојеручнопотписаногУГОВОРАо
ученичкомкредиту(Образацбр.5а);

– штампанеподаткесаелектронскеличнекартеилифотокопијустареважећеличнекартероди
тељаилистаратељаученика.

Кандидаткојијебиокори сник уче нич ког кре ди та за школ ску 2015/2016.годи нуподносиследећа
документа,односнообрасцекојисунаведениуKонкурсуичинењеговсаставнидео:

– ПРИЈАВУ(Образацбр.1а)–садржидоказоуписаномнаредномразредуипостигнутомуспеху
ученика;

– штампанеподаткесаелектронскеличнекартеилифотокопијустареважећеличнекартероди
тељаилистаратељаученика.

Напреднаведенадокумента,односнодокази–Образацбр.2иОбразацбр.1аморајубитиовере
ниодстранесредњешколеукојујеученикуписан.

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

1. изматеријалноугроженепородицеидецабезродитељскогстарања–потврдудасунаевиден
цијиЦентразасоцијалнирадилиумрлицепреминулихродитеља;

2. из једнородитељскепородице–изводизматичнекњигеумрлихзапреминулогродитељаили
изводизматичнекњигерођенихуколикојеродитељнепознат;

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

4. лицасаинвалидитетом илицасхроничнимболестима–мишљењеИнтерресорне комисије,
потврдуудружењаинвалидаилилекарскоуверењеиздатооднадлежногдомаздравља;

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

6. избеглицеирасељеналица–потврдудасекорисникналазиуевиденцијиоизбеглимилирасе
љенимлицима,априбављасеуКомесаријатузаизбеглицеимиграцијеРС,прекоПоверени
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 тазадоделуученичкогкредитаутврђујесенаосновууспехаоствареногупрет
ходномшколовању,ито:

1) општег успеха у VIII разреду основнешколе – за ученике I разреда средњешколе, односно
општегуспехаизпретходнозавршенихразредасредњешколе–заученикеосталихразреда
средњешколе;

2) уписаногразредасредњешколе;
3) закљученогуговораобудућемзапослењусдефицитарнимзанимањем.

Успех оства рен у прет ход ном шко ло ва њуисказујесебројембодова,ито:

1) општиуспехуVIIIразредуосновнешколе–исказујесебројембодоваувисиниопштегуспеха
уVIIIразредуосновнешколе(од2,00до5,00бодова);

2) општиуспехизпретходнозавршенихразредасредњешколе–исказујесебројембодоваувиси
ниопштегуспехаизпретходнозавршенихразредасредњешколе(од2,00до5,00бодова);

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

Кандидатисерангирајупремаукупномбројубодоваостваренимпосвимосновамакојесевредну
јузадобијањеученичкогкредита.

Рангирањесевршинаосновудостављенедокументације.

V  ПОСТУ ПАК

Кандидатзадобијањеученичкогкредитаподносипри 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
маукојесууписаникандидатизадобијањеученичкогкредита.

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 ког кре ди таза школ ску 2016/2017. годи нунаосновуконачнеранг
листекандидата.

Наосновуодлукеминистраододелиученичкогкредита,родитељилистаратеључениказакључу
јеуго вор о кре ди тусМинистарством,којимсеближеуређујуправаиобавезеувезискоришћењем
иотплатомкредита.

Корисникаученичкогкредитакојијеурокуодшестмесеци,рачунајућиодданастицањасведочан
стваозавршенојсредњојшколизаодговарајућиобразовнипрофил,засноваорадниодноскодпосло
давцаскојимјепретходнозакључиоуговоробудућемзапослењупоосновукоришћењакредитаикоји
јеостаоурадномодносунајмањеполовинувременазаколикојепримаокредитМинистарствоосло
ба ђа оба ве зе отпла те кре ди та.

Корисникуученичкогкредитаобустављасеисплатаодобреногкредитауслучајунетачноприказа
нихподатака,кадаистовременопримастипендију,кредитилисличанобликдавањаподругомоснову
избуџетаРепубликеСрбије,кадаизгубиправонафинансирањешколовањаизбуџетаилинапусти
редовношколовање.

Правонаученичкикредит,ускладусазаконом,немаучениккојијеправонаученичкикредитоства
риоускладусаодлукомнадлежногорганајединицелокалнесамоуправеилиодлукомфонда,одно
снофондације.

VI  ИСПЛА ТА КРЕ ДИ ТА

Ученикусеодобраваисплатакредитазавреметрајањаредовненаставеушколикојупохађа.
Затекућушколскугодинукредитсеисплаћујеученикупрекошколекојупохађа,односнотеку ћег 

рачу на отво ре ног код овла шће не бан ке – UniCredit Bank a.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.

Кандидаткојијебиокорисникученичкогкредитазашколску2015/2016.годинупрекоматичнешко
ледобијаобразац–ПРИЈАВАЗАКОРИШЋЕЊЕУЧЕНИЧКОГКРЕДИТА(Образац1а),којимприја
вљујесвојеучешћенаконкурсузашколску2016/2017,узподношењештампанихподатакасаелек
тронскеличнекартеилифотокопијустареважећеличнекартеродитељаилистаратеља.

Ближеинформацијеодоступностииздањаконкурснихобразацаизнаведенеброшурезаинтересо
ванимогудобитиуматичнојшколи,15данапрепочеткаконкурса.

ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ КРЕДИТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

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


