
 

 

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ 

И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

БРОЈ: 670-01-8/2021-05 

БЕОГРАД, Немањина 22-26 

 

УГОВОР 

О СТИПЕНДИЈИ ЗА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ И 

СТУДЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 
 

 

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 

Бранко Ружић,  и 

 

 

2. _____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________  

( име и презиме корисника стипендије, адреса становања, ученик/студент)  

 

 

ЧЛАН 1. 

 

Министарство се обавезује да ће Кориснику исплаћивати стипендију у месечном 

износу у складу са одредбама Правилника о стипендијама за изузетно надарене ученике 

и студенте и Решењем министра број: 670-01-27/2020-05 и 670-01-28/2020-05 од 

25.05.2020. године. 

Стипендије за изузетно надарене ученике износе 15.000,00 динара, за студенте 

основних студија и мастер студија 24.000,00, за студенте докторских студија 30.000,00 

динара. 

 

 

ЧЛАН 2. 

 

Министарство се обавезује да ће стипендију из члана 1. Уговора исплаћивати у 

наведеном износу почев од 1. октобра 2020. године закључно са 30. септембром 2021. 

године. 

 

 ЧЛАН 3. 

 

Корисник стипендије се обавезује да остварује редовност у школовању ( година за 

годином) и одржава просечну оцену најмање 9,00 ( за студенте основних, мастер и 

докторских студија) положени сви испити из претходних година и  буде на буџету 

Републике Србије, а 4,50 ( за ученике). 



 

 

Корисник стипендије се обавезује да по завршетку школске године, а најкасније до 01. 

новембра 2021. године, поднесе Министарству доказ о испуњењу услова за одобравање 

наставка коришћења стипендије за наредну школску годину. 

  

Доказ о испуњености услова  ученици и студенти подносе на обрасцу пријаве за 

наставак коришћења стипендије  које Министарство шаље кориснику. 

 

 

ЧЛАН 4 

 

Корисник стипендије  изјављује да на дан потписивања овог Уговора не прима другу 

стипендију  или студентски кредит из буџета Републике Србије,  да није у радном 

односу и обавезује се да ће у случају прихватања друге стипендије (студентског 

кредита) или запослења о томе обавестити Министарство у року од 15 дана од настале 

промене. 

Уколико корисник не испуни обавезу из става 1. овог члана,тј. не обавести  

Министарство да прима другу стипендију (студентски кредит) или да је засновао радни 

однос, Министарство ће по сазнању ове чињенице прекинути даље стипендирање 

ученика, односно студента и обавезати корисника да одмах врати примљена средства 

на име стипендије. 

 

ЧЛАН 5 

 

Министарство ће обуставити  исплату стипендије по овом Уговору ако корисник 

не испуни услове из члана 3. овог Уговора, ступи у радни однос на неодређено или 

одређено радно време, прихвати другу стипендију или сличан облик давања из буџета 

Републике Србије или  прекине школовање из било ког разлога. 

       

ЧЛАН 6. 

 

У случају спора из овог Уговора, надлежан је суд у Београду. 

 

 

                                                                   ЧЛАН 7. 

 

Овај Уговор је сачињен у два (2) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 

један. 

 

У Београду_______________2021. године 

 

            

          К О Р И С Н И К               МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

                                                                              НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

 

  

 ____________________________                   __________________________________ 

                  Бранко Ружић, министар 

 


