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На основу члана 11а. став 15. Закона о 

ученичким и студентским стипендијама 
(“Службени гласник РС”, број 18/2010, 55/2013, 

27/2018 -др. закон и 10/2019), члана 57. тачка 

12. и члана 128. став 3. Статута града 

Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, 
број 17/20 – пречишћен текст), Градско веће 

града Зрењанина, на седници одржаној дана 

09.01.2023. године донело је 
 

ПРАВИЛНИК 

О УЧЕНИЧКИМ И СТУДЕНТСКИМ 

СТИПЕНДИЈАМА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I УВОДНА ОДРЕДБА 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником уређују се услови, 

начин, критеријуми, блажи критеријуми за 
ученике односно студенте из осетљивих 

друштвених група и поступак за доделу 

стипендија ученицима средњих школа (у даљем 
тексту: ученици) и студентима високошколских 

установа (у даљем тексту: студенти). 
 

II УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
 

Члан 2. 
 

Град Зрењанин додељује стипендије 

ученицима чији је оснивач Република Србија, 

аутономна покрајина или јединица локалне 

самоуправе и студентима високошколских 
установа чији је оснивач Република Србија или 

аутономна покрајина, који имају држављанство 

Републике Србије и пребивалиште на 
територији града Зрењанина. 

 

III ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УЧЕНИКА НА 

УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ  
 

1. Критеријуми за остваривање права  
 

Члан 3. 
 

Право на стипендију имају ученици који 

испуњавају услове члана 2. овог правилника, 

који су први пут уписани у одређени разред у 

текућој школској години и чије се школовање 
финансира из буџета Републике Србије. 

 

Члан 4. 
 

Стипендије се додељују ученицима на 
основу следећих критеријума: 

- да је ученик I разреда средње школе носилац 

дипломе “Вук Караџић” или да је у свим 

разредима од V до VIII разреда основне 
школе постигао одличан општи успех од 4,80 

до 5,00, а да је у претходној школској години 

освојио једно од прва три места на 
републичком или једно од првих пет места на 

међународном такмичењу у организацији 

Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, а 
садржана у Календару такмичења и смотри 

ученика основних школа, или да је ученик 

репрезентативац у спорту Републике Србије; 
- да је ученик од II до IV разреда средње 

школе, у свим претходно завршеним 

разредима средње школе постигао одличан 
општи успех од 4,50 до 5,00, а да је у 

претходној школској години учествовао на 

републичком или међународном такмичењу у 

организацији Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, а 

садржана у Календару такмичења и смотри 

ученика средњих школа, или да је ученик 
репрезентативац у спорту Републике Србије. 

 

IV ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УЧЕНИКА ИЗ 

ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА НА 

УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ 
 

1. Критеријуми за остваривање права  
 

Члан 5.  
 

Право на стипендију по блажим 
критеријума могу остварити ученици средњих 

школа уколико испуњавају услове из члана 2. и 

критеријуме из члана 3. овог правилника, 
уколико припадају некој од следећих 

осетљивих друштвених група:  

1. ученици из материјално угрожених породица 

- ученици који су или чије  породице су 
корисници новчане социјалне помоћи или се 

они или породица налазе у стању социјалне 

потребе;  
2. ученици без родитељског старања;  

3. ученици из једнородитељских породица у 



Страна 4                 Број 2                Сужбени лист града Зрењанина                          09. јануар 2023. год.  

 
 

складу са Законом о финансијској подршци 

породици са децом; 

4. ученици ромске националне мањине;  

5. ученици са инвалидитетом;  
6. ученици са хроничним болестима - уколико 

ретка, тешка и хронична обољења 

проузрокују дужу изолацију, честе или дуге 
хоспитализације и лечења, као и оперативне 

захвате који им значајно умањују квалитет 

живота и онемогућавају у дужем временском 
периоду присуство и праћење редовне 

наставе.  

Члан 6. 
 

Стипендије се додељују ученицима из 

осетљивих друштвених група на основу 

следећих критеријума: 
- да је ученик I разреда средње школе, у свим 

разредима од V до VIII разреда основне 

школе постигао најмање врло добар општи 

успех од 3,80, уколико је стање на основу ког 
стиче статус ученика из осетљивих 

друштвених група наступило у току основног 

образовања;  
- да је ученик од II до IV разреда средње 

школе, у свим претходно завршеним 

разредима средње школе постигао најмање 
врло добар општи успех од 3,80. 

 

V ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА СТУДЕНАТА 

НА СТУДЕНТСКУ СТИПЕНДИЈУ 
 

1. Критеријуми за остваривање права 
 

Члан 7. 
 

Право на стипендију имају студенти који 

испуњавају услове члана 2. овог правилника, а 
чије се школовање финансира из буџета 

Републике Србије, који су уписани први пут у 

текућој школској години на студије првог, 
другог и трећег степена студија у континуитету, 

односно трећег степена студија под 

критеријумима из члана 8. алинеје 4. овог 

правилника и који нису губили ниједну годину 
студија у степену који је у току. 

Студенти апсолвенти, студенти на мастер 

студијама и докторанди имају право на 
стипендију града Зрењанина док траје обавезни 

наставни и испитни део на основним, мастер, 

односно докторским студијама, и не обухвата 

временски период предвиђен/дозвољен за 
израду докторске дисертације, мастер рада ван 

рока предвиђеног програмом мастер студија, 

односно ван апсолвентског рока предвиђеног 
програмом основних и интегрисаних студија. 
 

Члан 8. 
 

Степендије се додељују студентима на 

основу следећих критеријума: 

- да је студент прве године првог степена 

студија на буџету Републике Србије, носилац 

дипломе “Вук Караџић” за успех остварен у 

средњој школи односно да је у свим 
разредима од I до IV разреда средње школе 

постигао одличан општи успех од 4.80 до 

5,00, као и да је у претходној школској 
години освојио једно од прва три места на 

републичком или једно од првих пет места на 

међународном такмичењу у организацији 
Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, а 

садржана у Календару такмичења и смотри 

ученика средњих школа, или да је студент 
репрезентативац у спорту Републике Србије; 

- да је студент друге или виших година првог 

степена студија на буџету Републике Србије 
и да је просечна оцена студента претходне/их 

година најмање 9,00 и изнад; 

- да је студент другог степена студија на 
буџету Републике Србије и да је просечна 

оцена студента за претходни степен студија и 

за претходну годину истог степена студија 

најмање 9,00 и изнад; 
- да је студент трећег степена студија на 

буџету Републике Србије, или да је у статусу-

самофинансирање из разлога прекида 
континуитета између другог и трећег 

степена, али да постоји посебан интерес 

града (потребе процеса рада, заслужни 

грађани, постигли резултате на државним, 
европским и светским такмичењима, 

репрезентативно представљају град у земљи 

и иностранству и сл.) да подржи образовање 
студената трећег степена студија и да је 

просечна оцена студента за претходни степен 

студија и за претходну/их година истог 
степена студија 9,00 и изнад.  

 

VI ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА СТУДЕНАТА 

ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА 

НА СТУДЕНТСКУ СТИПЕНДИЈУ 
 

1. Критеријуми за остваривање права 
 

Члан 9. 
 

Право на стипендију по блажим 

критеријума могу остварити студенти уколико 

испуњавају услове из члана 2. и критеријуме из 
члана 7. овог правилника, као и студенти који 

из разлога и природе свог инвалидитета 

односно болести, нису могли да одрже 
континуитет у студирању, односно који су због 

потребе лечења, хоспитализације, 

рехабилитације и изолације изгубили статус 

студената на буџету, уколико припадају некој 
од следећих осетљивих друштвених група:  

1. студенти из материјално угрожених 

породица - студенти који су или чије су 



09. јануар 2023. год.          Број 2          Службени лист града Зрењанина                                   Страна 5 

породице корисници новчане социјалне 

помоћи или се они или породица налазе у 

стању социјалне потребе;  

2. студенти без родитељског старања;  
3. студенти из једнородитељских породица у 

смислу Закона о финансијској подршци 

породица са децом; 
4. студенти ромске националне мањине;  

5. студенти са инвалидитетом; 

6. студенти са хроничним болестима - уколико 
ретка, тешка и хронична обољења 

проузрокују дужу изолацију, честе или дуге 

хоспитализације, лечења и рехабилитације, 

оперативне захвате који им значајно 
умањују квалитет живота и онемогућавају 

им у дужем временском периоду присуство 

и праћење редовне наставе и испуњавање 
обавеза на факултету. 

 

Члан 10. 
 

Стипендије се додељују студентима из 

осетљивих друштвених група на основу 

следећих критеријума: 

- да је студент прве године првог степена 
студија на буџету Републике Србије и да је 

у свим разредима од I до IV разреда средње 

школе постигао најмање врло добар општи 
успех од 3,80, уколико је стање на основу 

ког стиче стасус студента из осетљивих 

друштвених група наступио у току стицања 
средњошколског образовања; 

- да је студент друге или виших година првог 

степена студија на буџету Републике Србије 

и да је просечна оцена студента 
претходне/их година најмање 7,00 и изнад;  

- да је студент другог степена студија на 

буџету Републике Србије и да је просечна 
оцена студента за претходни степен студија 

и за претходну годину истог степена студија 

најмање 7,00 и изнад;  

- да је студент трећег степена студија на 
буџету Републике Србије, или да је у 

статусу самофинансирања из разлога 

прекида континуитета између другог и 
трећег степена, али да постоји посебан 

интерес града (потребе за квалитетнијим 

обављањем посла, заслужни грађани, 
постигли резултате на државним, европским 

и светским такмичењима, репрезентативно 

представљају град у земљи и иностранству 

и сл.) да подржи образовање студената 
трећег степена студија и да је просечна 

оцена студента за претходни степен студија 

односно за претходну/их година истог 
степена студија најмање 7,00 и изнад; 

- студенти са инвалидитетом или хроничним 

болестима који уз одговарајуће лекарско 
уверење докажу постојање разлога који су 

наведени у члану 9. овог правилника, услед 

којих је дошло до прекида у континуитету 

студирања или губитка статуса студента на 

буџету, могу остварити право на стипендију 
уколико је просечна оцена студента за 

одговарајући степен студија и одговарајућу 

годину студија иста као у претходно 
дефинисаним алинејама овог члана. 
 

VII НАЧИН ОСВАРИВАЊА ПРАВА 
 

Члан 11. 
 

Град Зрењанин ће стипендије додељивати 

на основу пристиглих пријава на  Конкурс за 

доделу стипендија ученицима и студентима 

града Зрењанина (у даљем тексту: Конкурс). 
Конкурс расписује Градоначелник, а 

поступак спровођења Конкурса обавља 

Комисија за доделу финансијске подршке 
ученицима средњих школа и студентима са 

територије града Зрењанина (у даљем тексту: 

Комисија).  
Комисију образује Градоначелник 

посебним решењем. 
 

Члан 12. 
 

Градоначелник расписује Конкурс за сваку 

школску годину. 

Конкурс се објављује на званичној 
интернет презентацији града Зрењанина.  

Конкурс из овог члана садржи: услове за 

доделу стипендија ученицима и студентима, 
документа која се подносе, рокове за 

пријављивање на конкурс и одлучивање о 

додели истих. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. 

 

Члан 13. 
 

Ученици и студенти подносе пријаве са 

потребном документацијом на Конкурс у року 

који не може бити краћи од 15 дана од дана 
објављивања Конкурса. 

По истеку рока за пријављивање, Комисија 

у року од 15 дана од дана завршетка Конкурса 
утврђује предлог ранг листе пријављених 

кандидата за доделу стипендија. 

Сваки кандидат има право приговора 

Комисији на листу у року од пет дана од дана 
њеног објављивања на званичној интернет 

презентацији града. 

Комисија разматра приговоре и утврђује 
коначну ранг листу и предлог решења о додели 

стипендија ученицима средњих школа и 

студентима у року од три дана од дана истека 
рока за подношење приговора. 

Решење о додели стипендија ученцима 
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средњих школа и студентима доноси 

Градоначелник у року од пет дана од дана 

доставе предлога решења од стране Комисије.  

Решење о додели новчаних средстава 
ученицима средњих школа и студентима је 

коначно.  

Члан 14. 
 

Предност у додели стипендија имаће 
ученик вишег разреда средње школе, са вишим 

општим успехом као и освојеног вишег места 

на републичком или међународном такмичењу.  
Предност при додели стипендија имаће 

студент који се налази на вишој години и 

вишем степену студија, више просечне оцене и 

освојено више место на републичком или 
међународном такмичењу (за студенте прве 

године првог степена студија).  

Предност при додели стипендија 
ученицима и студентима из осетљивих 

друштвених група ће имати ученици вишег 

разреда средње школе и са вишим општим 

успехом, односно студенти вишег степена, 
више године и вишег општег просека студија. 

 

Члан 15. 
 

Право на ученичку/студентску стипендију 

по одредбама овог Правилника има 

ученик/студент који није остварио право на 
ученичку/студентску стипендију у складу са 

Законом о ученичком и студентском стандарду, 

а која се исплаћује из буџета Републике Србије, 

односно који је се одрекао у корист 
остваривања права на стипендију коју додељује 

град Зрењанин.  

Ученик, односно студент за кога се утврди 
да је злоупотребом остварио право на ученичку, 

односно студентску стипендију - трајно губи 

право на стипендију града Зрењанина. 
 

Члан 16.  
 

На основу Решења Градоначелника 

закључује се уговор о додели стипендија којим 

се ближе уређују међусобна права и обавезе. 

 Члан 17. 
 

Средства за остваривање права на 
стипендије града Зрењанина обезбеђују се у 

буџету града. 

Појединачни износи стипендија за ученике 
и студенте утврђују се у складу са 

расположивим средствима у буџету, а 

прецизирају се у тексту конкурса за сваку 
школску годину.  

Стипендије за ученике и студенте, 

додељују се за школску годину, а исплаћују се 

на годишњем нивоу у десет једнаких рата. 
 

Члан 18.  
 

Стручне и административне послове за 
потребе Комисије обавља Одељење за 

друштвене делатности Градске управе града 

Зрењанина. 
 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19.  
 

Овај Правилник ступа на снагу даном 
доношења и објављује се у „Службеном листу 

града Зрењанина“. 
 

Члан 20.  
 

Доношењем овог Правилника престаје да 

важи Правилник о ученичким и студентским 
стипендијама града Зрењанина (“Службени 

лист града Зрењанина”, бр. 34/20 и 35/2021).  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-8-4/23-III   

Дана: 09.01.2023. године  

ЗРЕЊАНИН 
ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Симо Салапура, с.р. 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

Редни број                                              П Р Е Д М Е Т                                               Страна 
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