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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ                 

И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

БРОЈ:  
БЕОГРАД, Немањина 22 - 26 

Школска 2020/2021. година 

 
УГОВОР О УЧЕНИЧКОЈ СТИПЕНДИЈИ бр. _____ 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:  
 

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ 

РАЗВОЈА, Београд, Немањина 22-26, ПИБ 102199748, матични број 17329235, (у 

даљем тексту Министарство), које заступа министар Младен Шарчевић и 

 
2. УЧЕНИК  _______________________________________________________________
       (презиме, име једног од родитеља и име) 
 
 који похађа ______________________________________________________________ 
                            (назив школе)  
 
у ________________ кога заступа  ____________________________________________ 
                                                              (име и презиме родитеља, односно старатеља) 
 
из _______________________________________________________________________ 
                                       (место сталног боравка, улица и број)  
 
 

Члан 1. 

 

 Овим уговором о ученичкој стипендији Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја (у даљем тексту: давалац стипендије) обавезује се да ученику 

____________________________(у даљем тексту: корисник стипендије) обезбеди 

исплату стипендије за школску 2020/2021. годину, у складу са одлуком даваоца 

стипендије о додели и утврђеним износом месечне рате од 44 евра у динарској 

противвредности по курсу НБС на дан конверзије, а корисник стипендије обавезује се 

да одобрену стипендију користи како је овим уговором утврђено. Стипендија се 

исплаћује у оквиру пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак 

средњошколског образовања" који се финансира из средстава Инструмента 

претприступне помоћи Европске уније кроз ИПА 2014 директни грант, а који реализује 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

Члан 2. 

 

Корисник стипендије се обавезује да у току текуће школске године: 
1. одржи или поправи општи успех у разреду који похађа у школској 2020/2021. 

години у односу на општи успех у претходној школској години; 

2. редовно похађа наставу и понуђене препоручене ваннаставне активности; 
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3. да на крају тромесечја и полугодишта школске 2020/2021. године нема више од 

једне недовољне оцене, да има оцену из владања не нижу од врло добро (4), 

да нема више од 7 неоправданих изостанака;  

4. уколико искажу заинтересованост да сарађују са наставником/стручним 

сарадником из школе који им може бити додељен1 за ментора и редовно 

похађа додатне менторске часове у циљу заједничког планирања, спровођења 

и вредновања мера и активности за побољшање школског успеха. Број и 

ограничена расположивост ментора/стручних сарадника је утврђенa пројектом 

РЕФ-а;  

5. да школи и Министарству просвете науке и технолошког развоја пруже све 

тражене информације у вези са програмом стипендирања и добијеном 

менторском подршком; 

6. благовремено обавештава ментора о свим променама статуса ученика 

(пребацивање у другу школу, пресељење, одустајање од школовања, било 

какве промене личних контакт података, рачуна у пословној банци, итд.). 

Члан 3. 

 

 Стипендија из члана 1. овог уговора исплаћује се за време трајања редовне 
наставе у средњој школи коју ученик похађа највише у 10 једнаких месечних рата, до 
краја школске 2020/2021 године. 

Утврђени износ стипендије из члана 1. овог уговора исплаћује давалац 
стипендије, односно овлашћена банка на рачун корисника стипендије. 

 
 Члан 4. 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја исплату стипендије врши 
на основу извештаја разредног старешине или ментора којим се потврђује да је 
корисник стипендије испунио обавезе из члана 2. овог уговора за месеце за који се 
врши исплата.  

Исплата стипендије привремено се обуставља уколико корисник стипендије 
није испунио месечне обавезе из члана 2. овог уговора. 

Корисник стипендије стиче право на наставак исплате стипендије када се 
утврди да је поново испунио обавезе из члана 2. овог уговора, и у том случају 
стипендија ће се ретроактивно исплатити за целокупан период, почев од тренутка 
када је наступила привремена обустава плаћања стипендије закључно са текућим 
месецом.  
 Последња рата стипендије се исплаћује по достављању сведочанства о 
завршеном разреду.  

Даваоцу стипендије фотокопију сведочанства о завршеном разреду за 
корисника стипендије доставља школа. 

                                                 
1 у оквиру пројекта „Поспешивање запошљивости младих Рома“, чији је носилац Ромски образовни фонд 
(РОФ)/Roma Education Fund (REF), финансиран кроз програм Немачке финансијске сарадње, а 
имплементиран од стране Немачке развојне банке у име Владе Републике Немачке – Министарства за 
економску сарадњу и развој, REF/KfW пројекта 
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Члан 5. 

 

 Кориснику стипендије обуставља се исплата одобрене стипендије из члана 1. 
овог уговора у случају неиспуњења обавеза из члана 2. овог уговора, нетачно 
приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик 
давања по другом основу из буџета Републике Србије или напусти редовно 
школовање и у другим случајевима, у складу са законом. 
 Корисник стипендије дужан је у року од 30 дана, рачунајући од дана 
констатовања околности из става 1. овог члана, да уплати на Рачун даваоца 
стипендије цео износ примљене стипендије. 
 
 

Члан 6. 

 

 Родитељ или старатељ корисника стипендије овим путем потврђује да је 
упознат са свим законом прописаним обавештењима од значаја за обраду података о 
личности, па овим путем даје сагласност да се у складу са законом врши обрада 
података о личности у сврху спровођења и праћења програма стипендирања.  
 
 

Члан 7.  

 

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

 

Члан 8. 

 

 Овај уговор сачињен је у три истоветна примерка, од којих један задржава 
корисник стипендије, а два примерка задржава Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.  
 

Дана __.__.2021. године.  

ЗА КОРИСНИКА СТИПЕНДИЈЕ 

родитељ или старатељ 

 

_____________________________________ 

(пуно име и презиме, писаним словима) 

Регистарски бр. Л. К.  _____________ 

Место издавања __________________ 

ЈМБГ____________________________ 

       МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,                                     

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА    

 

__________________________________ 

        Младен Шарчевић, министар  
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