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У П У Т С Т В О 

о садржини конкурсне документације по Јавном позиву 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

за добијање стипендије за студенте докторских академских студија 

и услови коришћења стипендије и ангажовања 

 

Кандидати су у обавези да попуне и потпишу посебну ПРИЈАВУ на конкурс, 

односно посебан образац који се налази на сајту Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) www.mpn.gov.rs и уз попуњену и 

својеручно потписану пријаву доставе сву тражену документацију, како је наведено под 

тачкама 1-11 овог упутства. 

 

У ПРИЈАВИ на конкурс кандидат обавезно наводи једну научну област, грану 

или дисциплину наведену у конкурсу, као област ангажовања за коју конкурише. 

  

Кандидати уз ПРИЈАВУ подносе следећу документацију: 

 

 1. диплому или уверење о завршеном факултету са наведеном просечном оценом 

(оверена копија); 

 2. уверење надлежног органа факултета о положеним испитима на основним, 

интегрисаним и мастер академским студијама, са оценама из свих предмета, као и 

просечном оценом на студијама за сваки степен (оверена копија);   

3. уверење надлежног органа високошколске установе чији је оснивач Република 

Србија о упису на докторске академске студије за школску 2017/18. годину – (оверена 

копија); 

 4. доказ о знању светског језика (потврда факултета са назнаком броја 

семестара-оригинал или уверење надлежног органа факултета о положеним испитима 

на основним и мастер академским студијама, као и интегрисаним студијама са оценама 

из светског језика и фондом часова – издато према тачки 2. или сертификат - копија); 

 5. копију уговора о ранијем коришћењу стипендије министарства надлежног за 

научноистраживачки рад, и/или стипендије Републичке фондације за развој научног и 

уметничког подмлатка (ако је кандидат користио наведене стипендије); 

 6. потписане препоруке два наставника са факултета (оригинал); 

 7. доказ да је кандидат пријављен и евидентиран у Националној служби за 

запошљавање као незапослено лице (оригинал извода или уверења Националне службе 

за запошљавање, не старији од 15 дана у моменту конкурисања); 

 8. доказ о сталном месту пребивалишта на територији Републике Србије (копија 

важеће личне карте односно одговарајућег доказа преко електронског читача личне 

карте); 

9. уверење о држављанству не старије од шест месеци (оверена копија); 

 10. потписану краћу биографију са навођењем ближег тематског подручја свог 

опредељења за научни рад и усавршавање, као и библиографијом објављених радова; 

11. потписану изјаву (написану у слободној форми) да не користи друге 

стипендије или кредите, односно да ће у случају добијања стипендије Министарства 

престати  са њиховим коришћењем. 

 

 Стипендисти Министарства који су остварили стипендију по претходним 

конкурсима, а којима је стипендија прекинута, или су сами одустали од стипендије, 

немају права да поново конкуришу. 
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Поступак по пријавама 

 

Стипендије се додељују према ранг листама кандидата, које Министарство 

формира за сваку научну област, грану или дисциплину наведену у конкурсу посебно, 

на основу испуњености услова конкурса, тако да приоритет имају критеријуми о 

постигнутом успеху кандидата на претходно завршеним нивоима студија – укупна 

просечна оцена као количник збира просечних оцена на претходним нивоима студија и 

броја свих претходних нивоа студија (оцена на интегрисаним или оцена на основним 

академским студијама и оцена на мастер академским студијама). 

Министарство ће узети у обзир за рангирање кандидата и пријаве кандидата чије 

је укупно студирање (на претходним нивоима студирања)  највише до годину дана 

дуже трајало,  него што је предвиђено студијским програмима или ако је продужење 

студирања настало због породиљског одсуства (до једне године), теже болести (до 

једне године) или паузе у чекању да се упише студијски програм (мастер академске 

студије или докторске академске студије) највише до годину дана.  

У случају да два или више кандидата имају исти просек, предност ће се дати 

млађем кандидату. У случају да је у неким областима пријављен мањи број кандидата, 

Министарство одлучује о начину прерасподеле стипендија до укупно предвиђеног 

броја.   

На прелиминарне ранг листе из претходног става кандидати имају право 

приговора у року од 8 дана од дана њиховог објављивања на сајту Министарства. 

Уколико неко од кандидата одустаје, одлази на даље школовање у иностранство, 

заснива радни однос и сл., у обавези је да Министарство у писаној форми обавести о 

свим променама које су настале у периоду од предаје документације по конкурсу, до 

доношења коначне ранг листе кандидата о одобравању стипендије.  

Коначне ранг листе кандидата којима су одобрене стипендије за сваку од 

научних области, грана или дисциплина наведених у конкурсу објављују се на сајту 

Министарства www.mpn.gov.rs Министарство позива на закључење уговора о 

стипендирању кандидате са коначне ранг листе који испуњавају услове за добијање 

стипендије за односну научну област, грану или дисциплину. Министарство позива 

кандидате на закључење уговора о стипендирању, тако што захтева прво доставу:  

-   броја рачуна кандидата преко кога ће се вршити уплата стипендије (на 

обрасцу Министарства); 

- потписане сагласности (на обрасцу Министарства) о ангажовању на 

научноистраживачком пројекту финансираном од стране Министарства (пројекти који 

се реализују у текућем циклусу истраживања по програмима од општег интереса 

утврђених Законом о научноистраживаччкој делатности). 

-  доказа да није запослено лице,  као што је извод из Централног регистра или  

извод из матичне евиденције за осигуранике коју води Републички фонд за пензијско и 

инвалидско осигурање; 

-  потписане изјаве да не користи друге стипендије или кредите, односно да је 

почев од месеца у коме даје изјаву престао са њиховим коришћењем (на обрасцу 

Министарства). 

Уговор о стипендирању 

Са кандидатом који је стекао статус Стипендисте Министарства, Министарство 

закључује уговор о периоду за који се одобрава исплата стипендије и о условима њеног 

коришћења. Стипендисти Министарства одобрава се исплата стипендије за период од 

укупно четири године, рачунајући од прве године докторских академских студија. 

http://www.mpn.gov.rs/
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Уговором из претходног става уређују се међусобна права и обавезе у односној 

години стипендирања, као и: 

- утврђује се Пројекат који се реализује у текућем циклусу истраживања по 

програмима од општег интереса утврђених Законом о научноистраживаччкој 

делатности (у даљем тексту: Пројекат) на коме је Стипендиста Министарства 

ангажован; 

- утврђује регистрована организација из члана 104. став 1. Закона код које је 

Стипендиста Министарства ангажован на Пројекту; 

- утврђује лице одређено за Руководиоца Пројекта на коме је Стипендиста 

Министарства ангажован, а који усмерава и прати годишњи програм рада Стипендисте 

Министарства на Пројекту; 

- утврђује обавеза Стипендисте Министарства да заврши докторске академске 

студије и одбрани докторску дисертацију у најкраћем року предвиђеним Законом о 

високом образовању и статутом факултета; 

- одређује ментор који усмерава и прати реализацију годишњег програма рада 

Стипендисте Министарства на Пројекту и на дисертацији; 

- уређује начин извештавања Министарства о реализацији годишњег програма 

рада Стипендисте Министарства; 

 - уређује обавеза писменог извештавања Министарства о свакој промени 

података и статуса, који битно утичу на добијање стипендије и њено коришћење, у року 

од 10 дана од дана настанка промене (запослење, прекид ангажовања на Пројекту и 

студирања, промена факултета и сл.), укључујући и такве промене које су настале у 

периоду од предаје документације по конкурсу, до доношења коначне ранг листе 

кандидата и одлуке о одобравању стипендије; 

- утврђује услове за коришћење, прекид или обуставу коришћења стипендије 

односно повраћај средстава (ако се дају нетачни подаци током конкурса и 

стипендирања, ако једна од уговорних страна не испуњава уговором преузете обавезе); 

- утврђује услове одобравања привременог престанка стипендирања, као и да по 

завршетку привременог престанка достави адекватну документацију након чега се 

стипендија поново активира и продужава за временски период за који је и била 

прекинута (одслужење војног рока, породиљско одсуство до једне године, краће 

усавршавање у иностранству уз сагласност Организације и Министарства, а најдуже до 

једне године, краће запослење стипендисте због замене радника до 3 месеца, болест до 

једне године, кандидати у области медицине, фармације и ветерине, који остваре право 

на стипендију, а у току су обављања обавезног стажа, стипендија се привремено 

прекида);  

- утврђује обавезe Стипендисте Министарства у погледу извештавања, као и 

друга права и обавезе уговорних страна  након завршетка стипендирања.  

Основним уговором се регулишу и услови стипендирања у првој години, а 

зависно од реализације права и обавеза Стипендисте Министарства преузетих по 

уговору за претходну годину, као и резултата анализе годишњег извештаја о раду 

Стипендисте Министарства који подноси на крају године, а најкасније  до 31. децембра 

текуће буџетске године. Министарство доноси одлуку о продужењу или прекиду 

стипендирања. У случају продужетка стипендирања Министарство позива Стипендисту 

Министарства  да закључи анекс уговора којим се уређују међусобна права и обавезе у 

наредној години стипендирања. 

 

Посебним уговором са регистрованом Организацијом у којој је Стипендиста 

Министарства ангажован на Пројекту, Министарство уређује услове тог ангажовања. 
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Висину износа за стипендију у појединачном износу, као и износа за надокнаду 

материјалних трошкова рада стипендисте на Пројекту у регистрованој Организацији (у 

зависности од врсте пројекта), Министарство утврђује за односну буџетску годину у 

зависности од ликвидних могућности буџета Републике Србије-раздео Министарства. 
 

Стипендистима Министарства који остваре стипендију по овом јавном позиву  

стипендија се исплаћује од априла 2018. године.  Износ стипендије је 40.000 динара 

(нето). 
 

Образац „Пријава на конкурс” преузет са сајта Министарства www.mpn.gov.rs   

попуњава се штампаним словима и својеручно потписује. 

Напомена: Не мењати форму обрасца пријаве кроз ширење поља за 

попуњавање, односно задржати број страница оригиналног обрасца (две странице). 
 

 Попуњена и својеручно потписана ПРИЈАВА са документацијом, из које 

произилази да кандидати испуњавају услове по конкурсу, доставља се 

Министарству просвете, науке и технолошком развоју препорученом поштом или 

непосредно преко писарнице Републичких органа, ул. Немањина број 22-26, Београд, са 

назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈУ - за студенте докторских 

академских студија”. 
 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Допуне 

документације послате по истеку рока за конкурисање биће третиране као 

неблаговремене и неће бити разматране. 
 

Све додатне информације могу се добити преко телефона (011) 2687-480, сваког 

радног дана од 10 до 12 часова. Истовремено, све потребне информације од интереса за 

ток и резултате конкурса, као и касније у вези ангажовања и усавршавања Стипендистe 

Министарства, исплате стипендије итд. биће благовремено објављене на сајту 

Министарства www.mpn.gov.rs.  

 
Број: 451-03-2964/2017-14/1  

Датум: 11.12.2017. године 
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