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З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УЧЕНИЧКОМ И 

СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ 

 

 

 

Члан 1. 

 

  У Закону о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник 

РС”, број 18/10), после члана 11. додаје се нови члан 11а  који гласи: 

 

„Право на стипендију за изузетно надарене ученике и студенте 

 

Члан 11а 

 

  Право на стипендију за изузетно надарене ученике има ученик 

четвртог разреда средње школе који испуњава опште услове из члана 4. овог 

закона, који у прва три разреда средње школе постигне одличан општи успех 

(5,00), који освоји једно од прва три места на међународним и републичким 

такмичењима, која се налазе у календару такмичења ученика.                    

  Право на стипендију за изузетно надарене студенте има студент прве 

године студија (основне академске студије, мастер академске студије и докторске 

академске студије) који испуњава опште услове из члана 4. овог закона, који у сва 

четири разреда средње школе оствари одличан општи успех (5,00) и успех на 

матурском испиту (5,00), који освоји једно од прва три места на међународним и 

републичким такмичењима, која се налазе у календару такмичења ученика, а 

студент осталих година студија који испуњава опште услове из члана 4. овог 

закона, који током студирања оствари просечну оцену најмање 9,00 и није губио 

ниједну годину студија. 

  За остваривање права из ст. 1. и 2. овог члана ученици и студенти 

полажу стандардизоване тестове, осим ученика и студената уметничких школа и 

академија који нису на теоретском одсеку.   

  Стипендија се додељује без обавезе враћања и исплаћује се у 

месечном новчаном износу који утврђује министар за сваку школску годину.  

  Министарство расписује конкурс за доделу стипендија најкасније три 

месеца пре почетка школске године. 

                        Конкурс из става 5. овог члана садржи нарочито: услове за доделу 

стипендија, критеријуме за утврђивање редоследа кандидата, број корисника 

стипендије, датум и место полагања стандардизованих тестова, висина стипендије, 

потребна документа, рокове за пријављивање на конкурс и одлучивање о додели 

стипендија.  
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 Тестирање кандидата спроводи одговарајућа високошколска 

установа, односно инститит (у даљем тексту: Институт) и утврђује резултате 

тестирања. 

 Резултате тестирања Институт, преко Министарства, доставља 

саветима  из следећих образовно-научних, односно образовно-уметничких поља: 

природно-математичке науке, друштвено-хуманистичке науке, медицинске науке, 

техничко-технолошке науке и уметност. 

     Председника и чланове савета из става 8. овог члана именује 

Конференција универзитета, на период од четири године 

                         Одлуку о додели стипендија доноси комисија коју именује министар. 

Комисију чине  предстaвници министарства и председници савета из става 8. овог 

члана. 

  На одлуку комисије ученик, његов родитељ или старатељ, односно 

студент има право да поднесе жалбу министру у року од осам дана од дана 

достављања одлуке. 

                       О жалби из става 11. овог члана одлучује министар у року од 15 дана 

од дана пријема жалбе. 

  Одлука из става 12. овог члана коначна је.                     

  Министарство води евиденцију о одобреним стипендијама. 

                        На основу коначне одлуке o додели стипендије ученик, његов 

родитељ или старатељ, односно студент закључује уговор о стипендији за изузетно 

надарене ученике, односно студенте са Министарством, којим се ближе уређују 

права и обавезе у вези са коришћењем стипендије. 

  Ученик, односно студент који је закључио уговор о коришћењу 

стипендије са Министарством, има право да сваке наредне школске године 

продужи коришћење овог права, до завршетка школовања, ако достави доказе о 

томе да и даље испуњава услове из става 2. овог члана. 

  Ако ученик, односно студент који је закључио уговор о коришћењу 

стипендије са Министарством, не достави доказе о томе да и даље испуњава услове 

из става 2. овог члана, он губи право на стипендију.     

      Ученик, односно студент за кога се утврди да је злоупотребом 

остварио право на ученичку, односно студентску стипендију – трајно губи право на 

ученичку, односно студентску стипендију по одредбама овог закона. 

  Право на стипендију за изузетно надарене ученике, односно студенте 

нема ученик, односно студент који је право на неку другу ученичку, односно 

студентску стипендију остварио у складу са одлуком надлежног органа из буџета 

јединице локалне самоуправе, односно из буџета Републике Србије. 

      Ближе услове за доделу стипендија из ст. 1. и 2. овог члана, 

критеријуме за утврђивање редоследа кандидата, начин и поступак остваривања 

права на стипендију, накнаду за израду стандардизованих тестова и за рад 

стручњака у комисији за полагање стандардизованих тестова   и др. прописује 

министар. 

Члан 2. 

 

Део VI. Републички фонд за развој научног и уметничког подмлатка  

и чл. 70. до 81. бришу се. 
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Члан 3. 

 

  Ученици и студенти који су остварили право на стипендију за 

изузетно надарене ученике и студенте, односно за развој научног и уметничког 

подмлатка и који имају закључене уговоре у складу са раније важећим прописима, 

настављају да користе ово право до завршетка започетог школовања, у складу са 

закљученим уговором. 

 

Члан 4. 

 

Даном ступања на снагу овог закона Министарство преузима права, 

обавезе и архиву Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка  

основаног Законом о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, 

број 18/10) . 

 

Члан 5. 

 

Министар ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона 

донети подзаконски акт из члана  1. (нови члан 11а) овог закона. 

 

Члан 6. 

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


