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                                                           УГОВОР О СТИПЕНДИРАЊУ  

 

 

         Закључен у Београду дана ....... између: 

 

1. МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, 

Београд, Немањина 22-26, матични број:17329235; ПИБ:102199748 (у даљем тексту: 

Давалац стипендије) кога заступа Младен Шарчевић, министар  

и                                   

2. СТУДЕНТА (презиме, име једног родитеља и име)-------------------------------------------

----------------------------------- ЈМБГ---------------------------------------                           

                                                      

из (место сталног боравка, улица и кућни број)-------------------------------------------------

------------------------------------------- (у даљем тексту : корисник стипендије) 

 

                           

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:                                       

 

                                                          Члан 1. 

 

           Овим уговором о студентској стипендији - студента који се образује за обављање недостајућих 

занимања од нарочитог значаја за одређену годину, давалац стипендије се обавезује да кориснику 

стипендије-------------------------------------------------------- који је први пут у текућој школској години 

уписан у II, односно III годину  студија првог степена на студијском програму из области–––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------, на високошколској установи 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––, обезбеди исплату стипендије 

за школску 2019/2020 годину, у складу са одлуком даваоца стипендије о додели и утврђивању 

месечног износа студентске стипендије за текућу школску годину. 

  Корисник стипендије обавезује се да одобрену стипендију користи како је овим уговором 

утврђено. 

 

                                                            Члан 2. 

 

           Корисник стипендије који је уписан на студијски програм који у свом називу нема одредницу 

професор или наставник одређеног предмета у обавези је да током даљег студирања из групе изборних 

предмета изабере предмете из области дидактике, методике наставе и психологије. 

 



 

 

                                                             Члан 3. 

 

           Корисник стипендије се обавезује да студије заврши у року за редовно трајање наставе на 

високошколској установи. 

              Корисник стипендије се обавезује да ће у року од две године од дипломирања прихватити 

посао у школи на територији Републике Србије који му се понуди и да ће остати да ради у школи 

најмање онолико колико је примао стипендију.  

У случају не прихватања понуде, корисник је дужан да почев од датума утврђивања не 

прихватања понуде врати примљени износ у месечним ратама уз обрачунату камату у висини 

референтне каматне стопе народне банке Србије, увећане за 3%. Месечна отплатна рата не може бити 

мања од 50% просечне рате примљене стипендије увећане за наведену камату. 

            Уколико корисник стипендије не отпочне са отплатом дуга или има прекид у отплати дужи од 

шест месеци целокупан дуг може доспети на наплату. 

            За неблаговремену и неуредну отплату може се зарачунати камата у складу са законом. 

                                                                         

                                                                       Члан 4. 

            

           Уколико давалац стипендије у року од две године од дипломирања не понуди кориснику посао у 

школи на територији Републике Србије, корисник се ослобађа обавезе враћања примљене стипендије. 

           Корисник који је радио у школи онолико времена колико је примао стипендију, нема обавезу 

враћања примљене стипендије. 

           Корисник стипендије је дужан да обавести даваоца стипендије и поднесе потврду као доказ о 

испуњењу услова из члана 3. став 2. овог  Уговора. 

 

Члан 5. 

 

           Стипендија из члана 1. овог уговора исплаћује се кориснику стипендије у 12 (дванаест) једнаких 

месечних рата.  

           Утврђени износ стипендије из става 1. овог члана исплаћује се преко СТУДЕНТСКОГ текућег 

рачуна корисника стипендије отвореног код  ОВЛАШЋЕНЕ банке.  

                                                                

                                                                           Члан 6. 

 

            Корисник стипендије који је остварио право на стипендију из члана 1. овог уговора је у обавези 

да у року од 30 дана, од објављивања коначне ранг листе, достави даваоцу стипендије бланко 

потписану меницу, уз оверену изјаву жиранта, којом гарантује у случају дефинисаним конкурсом и 

уговором о исплати стипендије, повраћај стипендије. 

 

                                                                Члан 7. 

 

           Кориснику стипендије обуставља се исплата одобрене стипендије из члана 1. овог уговора у 

случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик 

давања по другом основу из Буџета Републике Србије, када изгуби право на финансирање студирања 

из Буџета или напусти студије. 

 

 

                                                                   

 

                                                                   



 

 

                                                                         Члан 8. 

 

         У случају спора по овом уговору надлежан је Први основни суд у Београду. 

 

 

 

    Члан 9. 

 

         Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих се 3 (три) налази код даваоца 

стипендије, а 1 (један) код корисника стипендије. 

 

 

 

 

         

КОРИСНИК СТИПЕНДИЈЕ                                      

ДАВАЛАЦ СТИПЕНДИЈЕ     

МИНИСТАР 

           __________________________ 

___________________________                             

           Младен Шарчевић                                                                                         

 


