На основу члана 11а. став 5. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и
студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13), члана 11. став 2. Правилника
о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте („Службени гласник РС”, бр. 75/13) и
Решења број: 451-02-02500/2013-05 и 451-02-02501/2013-05 од 27.08.2013. године,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

I. УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ ЗА
ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ
1. Услови за остваривање права
Право на стипендију за изузетно надарене ученике, у складу са законом, имају ученици средњих
школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,
почев од другог разреда средње школе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој
школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају
држављанство Републике Србије, који стално постижу одличан општи успех и који освоје једно
од прва три места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у календару
такмичења ученика.
За остваривање права на стипендију за изузетно надарене ученике ученици који испуњавају
прописане услове полажу стандардизоване тестове, осим ученика уметничких школа који нису на
теоретском одсеку.
Под одличним општим успехом сматра се одличан општи успех у основној школи (5) и одличан
општи успех у свим претходно завршеним разредима средње школе (од 4,50 до 5).
Под међународним и републичким такмичењима сматрају се међународна и републичка
такмичења која се налазе у календару такмичења ученика средњих школа.
2. Критеријуми за утврђивање редоследа
Редослед кандидата за доделу стипендије за изузетно надарене ученике утврђује се на основу:
1) општег успеха из претходно завршених разреда средње школе,
2) освојеног места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у
календару такмичења ученика средњих школа;
3) резултата на стандардизованом тесту.

Право на рангирање ради добијања стипендије из става 1. овог члана стиче кандидат који на
стандардизованим тестовима оствари најмање 140 бодова.
Општи успех из претходно завршених разреда средње школе – исказује се бројем бодова у
висини просечног општег успеха из претходно завршених разреда средње школе (од 4,50 до 5,00
бодова);
Освојена места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у календару
такмичења ученика средњих школа – исказују се бројем бодова, и то:
1) међународно такмичење:
(1) прво место – 6 бодова,
(2) друго место – 5 бодова,
(3) треће место – 4 бода;
2) републичко такмичење које организује министарство надлежно за послове
образовања (у даљем тексту: Министарство) и стручно друштво или други организатор:
(1) прво место – 3 бода,
(2) друго место – 2 бода,
(3) треће место – 1 бод.
Када је кандидат из једног предмета освојио више појединачних места на такмичењима узима се
у обзир најбољи остварени резултат, односно највећи број бодова.
Када је кандидат из два или више предмета освојио по једно или више појединачних места,
бодови из свих предмета сабирају се, при чему се узимају у обзир најбољи остварени
резултати из сваког предмета.
Резултати такмичења утврђују се на основу дипломе, односно потврде стручног друштва или
другог организатора.
На стандардизованим тестовима кандидат може да оствари највише 200 бодова.
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова које остваре по основу општег успеха,
освојеног места на одговарајућим такмичењима и према броју бодова који остваре полагањем
стандардизованог теста.
Када већи број кандидата оствари исти број бодова, предност у рангирању имају кандидати који
имају већи број бодова на стандардизованом тесту.
Кандидати из уметничких школа који нису на теоретском одсеку рангирају се према укупном
броју бодова које остваре по основу општег успеха и освојеног места на одговарајућим
такмичењима из области уметности.
Рангирање се врши на основу достављене комплетне документације.

II. УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ ЗА
ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНЕ СТУДЕНАТЕ
1. Услови за остваривање права
Право на стипендију за изузетно надарене студенте, у складу са законом, имају студенти
високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица
локалне самоуправе, почев од треће године студија, односно са остварених 120 ЕСП бодова
(основне академске студије, мастер академске студије и докторске академске студије), који су
уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се
школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије,
који током студирања остваре просечну оцену најмање 9,00 и који су у континуитету уписивали
године студирања на терет буџета Републике Србије.
За остваривање права на стипендију за изузетно надарене студенте, студенти који испуњавају
прописане услове полажу стандардизоване тестове, осим студената уметничких академија који
нису на теоретском одсеку.
2. Критеријуми за утврђивање редоследа
Редослед кандидата за доделу стипендије за изузетно надарене студенте утврђује се на основу:
1) успеха оствареног током претходних студија,
2) резултата на стандардизованом тесту.
Право на рангирање ради добијања стипендије стиче кандидат који на стандардизованим
тестовима оствари најмање 140 бодова.
Успех остварен у току претходних студија исказује се бројем бодова у висини просечне оцене
свих положених испита током студирања (од 9,00 до 10 бодова).
На стандардизованим тестовима кандидат може да оствари највише 200 бодова.
Кандидати се рангирају према броју бодова оствареним по основу успеха оствареног током
претходних студија и према броју бодова који остваре полагањем стандардизованог теста.
Када већи број кандидата оствари исти број бодова, предност у рангирању имају кандидати који
имају већи број бодова на стандардизованом тесту
Кандидати из уметничких академија који нису на теоретском одсеку рангирају се према броју
бодова оствареним по основу успеха у току претходних студија, а предност у рангирању имају
кандидати који су остварили изузетне резултате на такмичењима, смотрама, изложбама и др. у
току студија из одговарајуће области уметности.
Рангирање се врши на основу достављене комплетне документације.

III. НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ ЗА ИЗУЗЕТНО
НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ
Кандидат за добијање стипендије за изузетно надарене ученике, односно студенте, подноси
пријаву са потребном конкурсном документацијом Министарству просвете, науке и
технолошког развоја, препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких
органа, ул. Немањина 22-26, Београд, са назнаком :“ Конкурс за доделу ученичких и
студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији
за школску 2013/14. годину“.
Пријаве за стипендију са потребном документацијом подносе се од 07.10. до 08.11.
2013. године.
Образац пријаве за конкурс се налази на вебсајту Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и Универзал банке у Београду (www.mpn.gov.rs i www.ubbad.rs), а може се преузети и у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Захумска 14., канцеларија 210.
У пријави кандидат треба да наведе све чињенице које су од значаја за остваривање права на
стипендију према условима из овог Конкурса, као и да приложи одговарајућа документа. Уз
пријаву кандидат подноси следећа документа:
- Уверење о уписаној години студија (за ученике: потврда о упису средње школе) за
школску 2013/2014. годину;
- уверење о просеку оцена током претходних година студија (сведочанства о успеху у
школи - за средњошколце; уверење о дипломирању и потврда о оствареном просеку оцена на
студијама за студенте докторских академских студија);
- дипломе за посебне успехе на такмичењима знања и уметничким такмичењима и др.
(кандидати прилажу копије наведених докумената );
- изјаву оверену у општини, да кандидат није у радном односу (само за студенте
мастер –академских студија и докторских студија).
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Допуне документације по истеку рока за конкурисање биће третиране као неблаговремене
и неће бити разматране.
Министарство доставља списак кандидата одговарајућем институту у саставу високошколске
установе (у даљем тексту: Институт) ради организовања полагања стандардизованих тестова.
Полагање стандардизованих тестова организује се у року од 30 дана од дана пријема списка
кандидата.
Психолошко тестирање ће се одржати 08. 12. 2013. године у 11 часова и то:
-

у Београду – на Филолошком факултету ( сала Хероја), Студентски трг 3.
У Нишу – на Универзитету у Нишу, Универзитетски трг 2.
У Новом Саду – Департман за биологију на ПМФ-у, Трг Доситеја Обрадовића
бр 2

Студенти факултета Универзитета у Приштини обавиће тестирање на Универзитету у
Нишу.
Приликом доласка на тестирање, кандидати треба да понесу и одговарајући лични
документ – индекс, ђачку књижицу или личну карту.

Резултате тестирања Институт, преко Министарства, доставља саветима из следећих образовнонаучних, односно образовно-уметничких поља: природно-математичке науке, друштвенохуманистичке науке, медицинске науке, техничко-технолошке науке и уметност (у даљем тексту:
Савети).
Савети имају председника и четири члана које именује Конференција универзитета, на период од
четири године.
Уз резултате тестирања Министарство доставља Саветима и поднета документа кандидата.
Предлог ранг листе о додели стипендија за изузетно надарене ученике утврђују Савети на основу
успеха оствареног у току претходног школовања, освојених места на међународним и
републичким такмичењима и резулата на стандардизованим тестовима.
За ученике уметничких школа који нису на теоретском одсеку Савети утврђују предлог ранг
листе на основу успеха оствареног у току претходног школовања и освојених места на
међународним и републичким такмичењима из области уметности.
Савети утврђују предлоге ранг листа у року од 30 дана од дана пријема комплетне
документације за кандидате.
Предлог ранг листе о додели стипендија за изузетно надарене студенте утврђују Савети на
основу успеха оствареног у току претходног школовања и резулата на стандардизованим
тестовима.
За студенте уметничких академија који нису на теоретском одсеку Савети утврђују предлог ранг
листе на основу успеха оствареног у току претходног школовања, дајући предност кандидатима
који имају остварене изузетне резултате на такмичењима, смотрама, изложбама и др. у току
студија из одговарајуће области уметности.
Савети утврђују предлоге ранг листи у року од 30 дана од дана пријема комплетне документације
за кандидате.
Савети формирају посебне ранг листе и то за свако образовно-научно, односно образовноуметничко поље (у даљем тексту: ранг листе).
Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од три дана од дана објављивања ранг
листа на званичној интернет страници Министарства.
Кандидат подноси приговор Министарству.
Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа
документација.
Комисија коју образује Министарство, разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу са
предлогом одлуке о додели стипендија за изузетно надарене ученике и студенте у року од 15
дана од дана пријема приговора, а ако нема приговора – 15 дана од дана објављивања ранг листе.
Предлог одлуке о додели стипендија утврђује се пропорционално у односу на број кандидата за
сваку коначну ранг листу, а до броја стипендија који се укупно додељује по конкурсу.

Одлуку о додели стипендија за изузетно надарене ученике и студенте доноси на основу коначне
ранг листе министар, у року од 15 дана од дана пријема коначне ранг листе и предлога одлуке.
На основу коначне одлуке о додели стипендије, ученик, његов родитељ или старатељ, односно
студент закључује са Министарством уговор о стипендији за изузетно надарене ученике, односно
студенте којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.
Стипендија за изузетно надарене ученике и студенте додељује се без обавезе враћања и исплаћује
се у 12 једнаких месечних рата, у месечном новчаном износу који утврђује министар за сваку
школску годину, у складу са законом.
Све додатне информације можете добити путем телефона : 011/3806-914 и 011/2403-547, сваког
радног дана у периоду од 10:00 до 13:00 часова. Све информације о конкурсу биће објављене на
вебсајту www.mpn.gov.rs

