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 Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 23.11.2015. године, на 
основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07), као и 
члана 39. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08), 
а у вези члана 11а став 19. Закона о ученичком и 
студентском стандарду (''Службени гласник РС'', 
број 18/10 и 55/13), донела је 

 
О Д Л У К У 

о стипендирању ученика и студената 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком уређују се услови за 
остваривање права ученика и студената на 
ученичку, односну студентску стипендију, 
критеријуми за утврђивање редоследа, начин 
остваривања права ученика и студената на 
стипендију и друга питања везана за 
стипендирање ученика и студената. 
 

Члан 2. 
 Право на стипендирање имају ученици и 
студенти који испуњавају опште услове из става 
2. и 3. овог члана, као и друге услове прописане 
овом одлуком. 
 Право на стипендију имају ученици 
средњих школа чији је оснивач Република 
Србија или јединице локалне самоуправе, који су 
први пут уписани у одређени разред у текућој 
школској години, чије се школовање финансира 
из буџета Републике Србије и који имају 
држављанство Републике Србије и 
пребивалиште на подручју општине Мајданпек. 
 Право на стипендију имају студенти 
високошколских установа чији је оснивач 
Република Србија или јединица локалне 
самоуправе, који су уписани први пут у текућој 
школској години на студије првог, другог, или 
трећег степена, чије се школовање финансира 
из буџета Републике Србије и који имају 
држављанство Републике Србије и 
пребивалиште на подручју општине Мајданпек. 
 Ученик, односно студент из осетљивих 
друштвених група (материјално угрожене 
породице, деца без родитељског старања, 
једнородитељске породице, лица са 
инвалидитетом, лица са хроничним болестима и 
др.) остварују право на стипендију под условима 
утврђеним    овом   одлуком  и   применом   
блажих  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
критеријума које је прописао министар надлежан 
за послове образовања. 
 Право на стипендију из ове одлуке нема 
ученик, односно студент који је право на неку 
другу ученичку, односно студентску стипендију 
или кредит остварио у складу са одлуком 
надлежног органа из буџета Републике Србије, 
односно из буџета јединице локалне 
самоуправе. 
 Стипендије се додељују на основу јавног 
конкурса. 
 Права ученика и студената на стипендију 
јесу лична и не могу се преносити. 
  

Члан 3. 
 Право на стипендију имају одлични и 
изузетно надарени ученици, односно студенти. 
 Под одличним учеником подразумева се 
ученик који испуњава опште услове из члана 2. 
став 2. ове одлуке и који стално постиже 
одличан успех у учењу и владању. 
 Под одличним студентом подразумева 
се студент, најмање друге године студија који 
испуњава опште услове из члана 2. став 3. ове 
одлуке, који није губио ниједну годину током 
студија, који је према наставном програму 
високошколске установе на којој студира 
положио све испите претходних година и 
постигао просечну оцену најмање 9,00. 
 Под изузетно надареним учеником 
подразумева се ученик другог и виших разреда 
средње школе, који испуњава опште услове из 
члана 2. став 2. ове одлуке, који стално постиже 
одличан општи успех, који је освојио једно од 
прва три места на међународним и републичким 
такмичењима која се налазе у календару 
такмичења ученика и који је остварио више од 
50% поена на стандардизованом тесту из члана 
11а став 3. Закона о ученичком и студентском 
стандарду. 
 Под изузетно надареним студентом 
подразумева се студент који има остварених 120 
ЕСП бодова (основне академске студије, мастер 
академске студије и докторске студије), који 
испуњава опште услове из члана 2. став 3. ове 
одлуке, који је током студија остварио просечну 
оцену најмање 9,00 и у континуитету уписивао 
године студија на терет буџета Републике 
Србије, и који је остварио више од 50% поена на 
стандардизованом тесту из члана 11а став 3. 
Закона о ученичком и стундетском стандарду. 

 
Члан 4. 

 Стипендирање одличних ученика и 
студената врши се само за дефицитарна 
занимања. 
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Листу дефицитарних занимања за 
општину Мајданпек утврђује Општинско веће 
општине Мајданпек (У даљем тескту: Општинско 
веће), посебним актом, најкасније до 31. маја 
текуће године за наредну школску годину. 
  

Члан 5. 
Стипендија се додељује уз обавезу 

стипендисте да по завршетку школовања ради 
на територији општине Мајданпек, у складу са 
овом одлуком. 

О додељеним стипендијама води се 
посебна евиденција. 

Начин вођења евиденције из става 2. 
прописује начелник Општинске управе општине 
Мајданпек. 

Средства за финансирање стипендија 
обезбеђују се у буџету општине Мајданпек.  
 

II. ПОСЕБНА ТЕЛА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ 
УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 

 
Члан 6. 

 За обављање послова везаних за 
стипендирање ученика и студената образује се 
Савет за стипендирање ученика и студената и 
Комисија за стипендирање ученика и студената. 
 

Члан 7. 
 Савет за стипендирање ученика и 
студената образује Скупштина општине 
Мајданпек (у даљем тексту: Скупштина 
општине), посебном одлуком. 
 Савет за стипендирање ученика и 
студената (у даљем тексту: Савет) има 
председника, заменика председника и седам 
чланова. 
 У Савет се именују представници 
привредних друштава, јавних предузећа, 
установа и органа општине Мајданпек. 
 Председник, заменик председника и 
чланови Савета именују се на период од четири 
године, односно до престанка мандата 
одборника сазива Скупштине општине која их је 
именовала. 
 Савет: 
 

1) прати примену прописа у области 
стипендирања ученика и студената; 

 
2) предлаже дефицитарна занимања у 

привредним друштвима општине Мајданпек; 
 
3) покреће иницијативе за побољшање 

услова стипендирања ученика и студената; 
 
4)  посредује у запошљавању 

стипендиста општине Мајданпек; 
 
5) обавља и друге послове које му 

Скупштина општине повери актом о образовању.  
 

Члан 8. 
 Комисију за стипендирање ученика и 
студената образује Општинско веће. 
 Комисија за стипендирање ученика и 
студената (у даљем тексту: Комисија) има 
председника, заменика председника и три 
члана. 

 Председник, заменик председника и 
чланови Комисије именују се на период од 
четири године, односно до престанка мандата 
чланова сазива Општинског већа које их је 
именовало. 
 
 Комисија: 
 

1) предлаже Општинском већу текст 
конкурса за доделу ученичких и студентских 
стипендија; 

 
2)    спроводи конкурс из тачке 1. и 

утврђује предлог, односно коначну ранг листу 
пријављених кандидата за доделу стипендије; 

 
3)  прати резултате школовања 

стипендист 
 
4) разматра уверења о континуитету 

успеха стипендиста и одлучује о наставку 
исплате стипендије и у наредној школској 
години; 

 
5) обавља и друге послове које јој 

Општинско веће повери актом о образовању. 
 

Члан 9. 
 Административне послове за Савет и 
Комисију обавља Општинска управа општине 
Мајданпек (у даљем тексту: Општинска управа). 
 
 

III. НАЧИН И ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ 
СТИПЕНДИЈА 

 
Члан 10. 

 Поступак доделе стипендија одличним 
ученицима и студентима започиње утврђивањем 
листе дефицитарних занимања из члана 4. став 
2. ове одлуке. 
 Предлог листе из става 1. овог члана 
сачињава организациона јединица Општинске 
управе надлежна за послове привреде и јавне 
делатности на основу спроведене анкете код 
корисника јавних средстава и предлога Савета 
из члана 7. став 5. тачка 2. ове одлуке. 

 
Члан 11. 

 По утврђивању листе дефицитарних 
занимања Општинско веће доноси одлуку о 
броју и структури стипендија најкасније до 15. 
јуна текуће године, за наредну школску годину. 
 Под утврђивањем структуре стипендија, 
у смислу става 1. овог члана, подразумева се 
разврставање укупног броја стипендија по врсти 
и по степену образовања (средње и високо 
образовање). 
 Општинско веће од укупног броја 
ученичких, односно студентских стипендија, 
опредељује до 10% за ученике и студенте из 
осетљивих друштвених група. 

 
Члан 12. 

 Конкурс за доделу стипендија (у даљем 
тексту: Конкурс) објављује се најкасније два 
месеца пре почетка школске године. 
Конкурс из става 1. овог члана објављује се у 
''Службеном листу општине Мајданпек'', на 
интернет страници општине Мајданпек и на 
огласној табли Општинске управе. 
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Рок за подношење пријава на конкурс за 
доделу стипендија је најмање 15 дана од дана 
објављивања конкурса. 
 Конкурс садржи нарочито: услове за 
доделу ученичке, односно студентске 
стипендије, број стипендија које се додељују, 
податке о висини стипендије, потребне доказе, 
рок за пријављивање на конкурс и за 
одлучивање о додели стипендије. 
 

Члан 13. 
 Уколико се на конкурс пријави већи број 
кандидата, од броја објављених конкурсом, 
Комисија из члана 8. ове одлуке утврдиће 
редослед пријављених кандидата на основу 
критеријума утврђених овом одлуком (у даљем 
тексту: Ранг листа). 
 Изузетно, ако се на конкурс за доделу 
стипендија одличним ученицима и студентима 
не пријави тражени број кандидата који 
испуњавају услове из члана 3. став 2. и 3. у 
погледу просечне оцене, недостајући број 
стипендија доделиће се ученицима и студентима 
који су током школовања остварили просечну 
оцену најмање 3,50 (ученик), односно најмање 
7,50 (студент). 

Члан 14. 
 Применом критеријума из ове одлуке 
Комисија у року од осам дана, од дана истека 
рока за подношење пријава на конкурс, 
сачињава предлог ранг листе пријављених 
кандидата за сваку врсту стипендије. 
 Ранг листа из става 1. објављују се на 
интернет страници општине Мајданпек и 
огласној табли Општинске управе. 
 Сваки кандидат има право приговора на 
предлог ранг листе из става 1. овог члана, у року 
од осам дана од дана објављивања ранг листе. 

Приговор мора бити образложен, 
односно уз њега мора бити достављена 
одговарајућа документација.  
 Комисија разматра приговоре и утврђује 
коначну ранг листу у року од осам дана од дана 
истека рока за подношење приговора. 
 Коначну ранг листу Комисија објављује 
на интернет страници општине Мајданпек и 
огласној табли Општинске управе. 
 Одлуку о додели стипендија за текућу 
школску годину доноси Општинско веће на 
основу коначне ранг листе, најкасније у року од 
15 дана од дана објављивања коначне ранг 
листе. 
 Одлука из става 7. овог члана коначна је. 
 На основу одлуке из става 7. овог члана 
ученик, његов родитељ или старатељ, односно 
студент закључује са општином Мајданпек 
уговор о стипендирању, којим се ближе уређују 
права и обавезе у вези са коришћењем 
стипендије. 
 У име општине Мајданпек уговор из 
става 9. овог члана потписује председник 
општине Мајданпек. 

 
IV. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 
 

Члан 15. 
Редослед кандидата за доделу типендије 

одличним ученицима утврђује се на основу: 

1) успеха оствареног у претходном 
школовању, и то: 

(1) општег успеха од V до VIII разреда 
основне школе - за ученике I разреда средње 
школе, односно општег успеха из претходно 
завршеног разреда средње школе - за ученике 
осталих разреда средње школе, 

 
(2) уписаног разреда средње школе, 
 
2) социјално-економског статуса 

породице. 
 
Социјално-економски статус породице 

утврђује се на основу просека укупних месечних 
прихода по члану породице ученика, за период 
јануар-јун текуће године. 

 

Члан 16. 
Успех остварен у претходном школовању 

исказује се бројем бодова, и то: 
 
1) општи успех од V до VIII разреда 

основне школе, за ученике I разреда средње 
школе - исказује се бројем бодова у висини 
општег успеха од V до VIII разреда основне 
школе (од 3,50 до 5,00 бодова); 

 
2) општи успех из претходно завршеног 

разреда средње школе, за ученике осталих 
разреда средње школе - исказује се бројем 
бодова у висини општег успеха из претходно 
завршеног разреда средње школе (од 3,50 до 
5,00 бодова); 

 
3) број бодова за разред средње школе у 

који је ученик уписан износи: 
 
(1) за  I  разред - 0,40 бодова, 
 
(2) за  II разред - 0,50 бодова, 
 
(3) за III разред - 0,60 бодова, 
 
(4) за IV разред - 1,00 бод. 

 

 
Члан 17. 

Социјално-економски статус породице 
исказује се бројем бодова за просек укупних 
месечних прихода по члану породице ученика за 
период јануар-јун текуће године, и то: 

 
1) до 20% просечне зараде без пореза и 

доприноса по запосленом у Републици Србији - 
0,30 бодова; 

 
2) од 20% до 40% просечне зараде без 

пореза и доприноса по запосленом у Републици 
Србији - 0,15 бодова; 

 
3) више од 40% просечне зараде без 

пореза и доприноса по запосленом у Републици 
Србији - 0 бодова. 

 
Просечна зарада из става 1. овог члана 

рачуна се према подацима републичког органа 
управе надлежног за послове статистике. 
 

Члан 18. 
Кандидати се рангирају према укупном 

броју бодова оствареним по свим основама које 
се вреднују за доделу ученичкe стипендије. 

Рангирање се врши на основу 
достављене документације. 
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Члан 19. 
Редослед кандидата за доделу 

стипендије одличним студентима утврђује се на 
основу: 

 
1) успеха оствареног у претходном 

школовању; 
 
2) ефикасности студирања. 

 
Члан 20. 

Успех остварен у претходном школовању 
исказује се бројем бодова у висини просечне 
оцене положених испита током студирања (од 
7,50 до 10 бодова); 

Ефикасност студирања исказује се 
бројем бодова, и то:  

 
1) за студенте који остваре  60 ЕСПБ  - 

3,50 бодова;  
 
2) за студенте који остваре 120 ЕСПБ - 

4,00 бода; 
 
3) за студенте који остваре 180 ЕСПБ - 

4,50 бодова; 
 
4) за студенте који остваре 240 ЕСПБ - 

5,00 бодова; 
 
5) за студенте који остваре 300 ЕСПБ - 

5,50 бодова; 
 
(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у 

току студија). 
Члан 21. 

Кандидати се рангирају према укупном 
броју бодова оствареним по свим основама које 
се вреднују за доделу студентске стипендије. 

Рангирање се врши на основу 
достављене документације. 

 
Члан 22. 

У случају када два или више кандидата, 
пријављених за доделу стипендија за одличне 
ученике и студенте, и након примене 
критеријума из члана 15, односно члана 19. ове 
одлуке, имају подједнак број бодова, 
одређивање кандидата који има предност на 
ранг листи, врши се по правилима из овог члана, 
поређаних по значају, према којима, предност 
има кандидат: 
 
 1) који је остварио бољи, односно 
најбољи успех у току школовања; 
 
 2) који је уписан на виши (старији) разред 
средње школе, односно у вишу (старију) годину 
студија; 
 
 3) чије је занимање за које се школује, 
приоритетније, односно најприоритетније на 
листи дефицитарних занимања; 
 
 4) који има мањи, односно најмањи, 
приход по члану породице. 
 
 Примена правила из става 1. овог члана 
врши се тако што се прво примењује правило из 
тачке 1, а затим ако је то неопходно и из тачке 
2,3. и 4. 
 
 
 

Члан 23. 
 Уколико се на конкурс за доделу 
стипендија изузетно надареним ученицима 
пријави већи број кандидата од броја објављеног 
конкурсом Комисија одређује кандидата који има 
предност на ранг листи применом правила из 
овог члана, поређаних по значају, према којима, 
предност има кандидат: 
 

1) који је остварио бољи односно 
најбољи успех на такмичењима; 
 

2) који је остварио бољи, односно 
најбољи успех на стандардизованом тесту из 
члана 11а став 3. Закона о ученичком и 
студентском стандарду, а који није корисник 
стипендије за изузетно надарене ученике коју 
додељује Министарство просвете; 
 

3) који је остварио бољи, односно 
најбољи успех у току школовања; 
 

4) који је уписан у виши (старији) разред 
средње школе; 
 

5) који има мањи, односно најмањи 
приход по члану породице. 

Примена правила из става 1. овог члана 
врши се тако што се прво примењује правило из 
тачке 1, а затим ако је то неопходно и из тачке 2, 
3. и 4. 

 
Члан 24. 

Уколико се на конкурс за доделу 
стипендија изузетно надареним студентима 
пријави већи број кандидата од броја објављеног 
конкурсом Комисија одређује кандидата који има 
предност на ранг листи применом правила из 
овог члана поређаних по значају, према којима, 
предност има кандидат:  

1) који је остварио бољи, односно 
најбољи успех на стандардизованом тесту из 
члана 11а став 3. Закона о ученичком и 
студентском стандарду, а који није корисник 
стипендије за изузетно надарене студенте коју 
додељује Министарство просвете; 

2) који је остварио бољи, односно 
најбољи успех у току школовања; 

3) који је уписан у вишу (старију) годину 
студија; 

4) који има мањи, односно најмањи 
приход по члану породице. 
 

Примена правила из става 1. овог члана 
врши се тако што се прво примењује правило из 
тачке 1, а затим ако је то неопходно и из тачке 2, 
3. и 4. 

V. ВИСИНА И ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА 
 

Члан 25. 
Висина стипендије утврђује се у (%) од 

неопорезивог износа стипендије, и то: 
1) 140%, за изузетно надарене студенте; 
2) 120%, за одличне студенте и изузетно 

надарене ученике; 
3) 100%, за одличне ученике и студенте 

из члана 13. став 2. ове одлуке; 
4) 80%, за ученике из члана 13. став 2. 

ове одлуке. 
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Висина стипендије за ученике и студенте 
из осетљивих друштвених група једнака је 
висини утврђеној одредбама става 1. овог члана 
за одличне ученике, односно одличне студенте. 

 
Члан 26. 

Висину стипендије у динарима утврђује 
председник општине Мајданпек пре почетка 
сваке школске године, посебним решењем. 

 Уколико у току школске године дође до 
повећања неопорезивог износа стипендије, 
усклађивање висине стипендија са процентом 
раста неопорезивог износа стипендије вршиће 
Комисија, посебним актом. 

 
Члан 27. 

Стипендије из ове одлуке исплаћују се у 
десет једнаких месечних рата, у роковима 
утврђеним за исплату плата запослених у 
Општинској управи. 

За месец јул и август, стипендије се не 
исплаћују. 

 
VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТИПЕНДИСТА, 

НАЧИН ПРАЋЕЊА РЕЗУЛТАТА 
ЊИХОВОГ ШКОЛОВАЊА И ПРЕСТАНАК 

ПРАВА КОРИШЋЕЊА 
СТИПЕНДИЈА 

      
Члан 28. 

Ученици и студенти којима је додељена 
стипендија имају право на стипендирање до 
краја школовања у том степену образовања под 
условом да одржавају континуитет успешног 
школовања. 

Под континуитетом успешног 
школовања, у смислу ове одлуке, подразумева 
се стално напредовање  у току школовања при 
чему ученик, односно студент, и даље испуњава 
услове из члана 2, односно 3. Одлуке о 
стипендирању ученика и студената. 

Докази о континуитету успешног 
школовања и о упису у наредни разред, односно 
годину студија, достављају се до 15. септембра 
(ученик), односно до 15. новембра (студент). 

 
Члан 29. 

 У циљу праћења резултата школовања 
комисија ће најмање два пута годишње, а 
нарочито за време зимског и летњег распуста 
организовати разговоре са стипендистима и 
предузимати мере за њихово успешно 
школовање. 
 

Члан 30. 
Стипендиста губи право на даље 

коришћење стипендије ако: 
 
1) не упише наредни разред, односно 

годину студија и не одржава континуитет 
успешног школовања у смислу ове одлуке; 

 
2) не достави доказе о континуитету 

школовања и о упису у наредни разред, односно 
годину студија у року прописаном овом одлуком; 

 
3) се утврди да достављени докази о 

успешности школовања не одговарају 
чињеничном стању; 

 

4) у току школовања промени струку, 
односно занимање, без сагласности даваоца 
стипендије; 

 
5) се утврди да користи и другу 

стипендију у смислу члана 2. став 5. ове одлуке; 
 
6) промени место пребивалишта, ван 

општине Мајданпек; 
7) се утврди да је злоупотребом остварио 

право на стипендију. 
 

Члан 31. 
 Ако наступе околности као што су: 
болест, несрећни случај, природне непогоде и 
слично, због којих стипендиста није могао да 
испуни обавезу уписа наредног разреда, 
односно године студија, или континуитета 
успешног школовања, а школовање није 
прекинуто, Општинско веће може, на захтев 
стипендисте, продужити право даљег 
коришћења стипендије. 
 Захтев из става 1. овог члана, са 
приложеним доказима, стипендиста подноси 
најкасније у року од осам дана од дана 
завршетка школске године. 
 О захтеву из става 1. овог члана, 
Општинско веће одлучује у року од 15 дана од 
дана подношења захтева. 
 Уколико Општинско веће усвоји захтев 
стипендисте који није уписао наредни разред, 
односно годину студија за наставак коришћења 
стипендије, стипендиста наставља са 
коришћењем стипендије почев од школске 
године у којој је уписао наредни разред, однсоно 
годину студија. 
 

Члан 32. 
По завршеном школовању, стипендиста 

је дужан да ради на територији општине 
Мајданпек најмање онолико година, колико је 
школских година користио стипендију.   

Обавеза стипендисте из става 1. овог 
члана одлаже се, уколико исти настави 
школовање у вишем степену образовања, исте 
струке за коју му је стипендија и додељена, под 
условом да је то школовање настављено у 
својству студента који не плаћа школарину. 

Обавеза стипендисте из овог члана 
одлаже се док исти не заврши започети степен 
образовања, а најкасније до рока за завршетак 
школовања, утврђеног законом. 

 
Члан 33. 

 О намери да настави школовање у 
вишем степену образовања, стипендиста је 
дужан да извести Комисију најкасније у року од 
30 дана од дана завршетка оног степена 
образовања за који му је стипендија додељена. 
 Доказе о наставку школовања, односно 
испуњењу услова из члана 32. став 2. 
стипендиста доставља Комисији, најкасније до 
15. новембра године у којој је завршио степен 
образовања за који му је додељена стипендија. 
У року из става 2. овог члана, стипендиста, коме 
је одложена обавеза из члана 32. став 1. ове 
одлуке, дужан је да сваке године доставља 
Комисији уверење о уписаној наредној години 
студија,  
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односно о положеним испитима на 
високошколској установи.  

Члан 34. 
 У циљу испуњења обавезе из члана 32. 
став 1. ове одлуке, стипендиста је дужан да се 
јави Савету, ради упућивања на рад, у року од 
30 дана од дана завршетка школовања.  
 Стипендиста  коме је у смислу члана 32. 
став 2. и 3. ове одлуке одложена обавеза из 
става 1. истог члана, дужан је да се јави Савету, 
ради упућивања на рад, у року од 30 дана од 
дана завршетка, односно истека рока за 
завршетак школовања, утврђеног законом, или 
од дана прекида школовања у том степену 
образовања.  
 О датуму јављања, у смислу става 1 и 2. 
овог члана, Савет издаје стипендисти посебну 
потврду.  
 Савет је дужан да у року од 60 дана, од 
дана издавања потврде из става 3. овога члана, 
посредује у запослењу стипендисте на 
територији општине Мајданпек. 
 Стипендисти, коме није омогућено да 
отпочне са радом на територији општине 
Мајданпек у року из става 4. овог члана, престаје 
обавеза рада на територији општине Мајданпек, 
односно враћања стипендије, наредног дана по 
истеку тог рока. 
 

Члан 35. 
Стипендиста је дужан да врати 

стипендију ако: 
1) изгуби право на даље коришћење 

стипендије (члан 30.); 
2) одбије да по завршетку школовања, 

ради на територији општине Мајданпек (члан 
32.);  

3) прекине рад на територији општине 
Мајданпек пре истека времена прописаног 
чланом 32. став 1. ове одлуке.   

 
Члан 36. 

Укупан износ примљене стипендије, 
увећан за раст потрошачких цена у време 
коришћења, односно до дана почетка враћања, 
по правилу враћа се у 24 месечне рате, с тим 
што се прва рата уплаћује најкасније у року од 
60 дана од дана настанка обавеза враћања 
стипендије. 

Укупан дуг по основу примљене 
стипендије, који је дужан да врати стипендиста 
из члана 35. став 1. тачка 3. ове одлуке, умањује 
се сразмерно времену проведеном на раду. 

Изузетно, стипендиста из члана 30. став 
1. тачка 7. ове одлуке, добијени износ 
стипендије дужан је да врати најкасније до 
почетка наредног семестра, односно 
полугодишта. 

Члан 37. 
Изузетно, Општинско веће може, на 

захтев стипендисте, у оправданим случајевима 
(лоше социјално – економска  ситуација 
породичног домаћинства и сл.), омогућити 
враћање дуга по основу примљене стипендије и 
у више од 24 месечне рате. 

Образложени захтев за одложено 
враћање стипендије из става 1. овог члана, 

стипендиста подноси у року од 8 дана од дана 
настанка обавезе враћања стипендије.  

На одложно враћање из овог члана и 
члана 36. примењује се принцип ревалоризације 
месечних рата, у складу са растом потрошачких 
цена у том периоду. 

 
Члан 38. 

Под даном настанка обавезе враћања 
стипендије, у смислу ове одлуке, подразумева се 
наредни дан по утврђивању да је наступио један 
од случаја из члана 35. ове одлуке.  

О обавези враћања стипендије одлучује 
Савет посебним решењем.  

На решење Савета из става 2. овог 
члана, стипендиста може уложити приговор 
Општинском већу  у року од 8 дана од дана 
добијања решења.  

Уколико се стипендиста не придржава 
динамике за враћање стипендије, утврђене 
решењем из става 2. овог члана, на сваки дан 
закашњења зарачунаваће се затезна камата  у 
складу са законом.  

Члан 39. 
 О захтеву стипендисте из члана 37. и 
приговора из члана 38. ове одлуке, Општинско 
веће одлучује у року од 15 дана од дана 
подношења захтева односно, приговора. 

 
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 40. 

 Начелник Општинске управе прописаће 
начин вођења евиденције из члана 5. став 2. ове 
одлуке у року од 90 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 
 

Члан 41. 
 Општинско веће општине Мајданпек 
образоваће Комисију из члана 8. ове одлуке у 
року од осам дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 

Члан 42. 
 Скупштина општине Мајданпек 
образоваће Савет из члана 7. ове одлуке у року 
од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 43. 

Изузетно, одредбама овог члана утврђују 
се број и структура стипендија, као и рокови за 
доношење листе дефицитарних занимања и 
објављивање конкурса за доделу стипендија за 
школску 2015/2016 годину. 

 
Општинско веће доделиће двадесетпет 

стипендија за школску 2015/2016 годину, и то: 
 
6) једну стипендију за изузетно 

надарене ученике; 
 

7) једну стипендију за изузетно 
надарене студенте; 

 
8) четри стипендије за одличне ученике; 

 
9) седамнаест стипендија за одличне 

студенте; 
 

10) једну стипендију ученику из 
осетљивих друштвених група; 
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11)  једну стипендију студенту из 

осетљивих друштвених група. 
 
Општинско веће утврдиће листу 

дефицитарних занимања и објавиће конкурс за 
доделу стипендија из става 2. овог члана у року 
од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 44. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 670 - 2 од 23.11. 2015. године 

                                                                                           
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                             

Славиша Божиновић, с.р. 
______________ 
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ИЗДАВАЧ: Општина Мајданпек – Стручна служба органа општине, ул Трг ослобођења бб Мајданпек 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: мр Србислав Живковић, тел: (030)  582 700 
ТЕЛЕФОНИ: Редакција (030) 581 140 лок. 1139 
УПЛАТНИ РАЧУН: 840-745151843-03, остали приходи у корист нивоа Општине Мајданпек, позив на број 97 
06-063 
ШТАМПА: Стручна служба органа општине 
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