
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1324 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 17. фебруара 2016. 
године, на основу члана 8. Одлуке о 
стипендирању ученика и студената (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 29/15), на 
предлог Комисије за стипендирање ученика и 
студената, донело је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању текста и објављивању 

конкурса за доделу ученичких и 
 студентских стипендија 

у школској 2015/2016. години 
 

I 
 Утврђује се текст конкурса за доделу 
ученичких и студентских стипендија у школској 
2015/2016. години, који је одштампан уз ову 
одлуку и чини њен саставни део. 
 

II 
 Ову одлуку и конкурс из тачке I објавити 
у ''Службеном листу општине Мајданпек'', на 
интернет страници општине Мајданпек и на 
огласној табли Општинске управе Мајданпек. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  670 – 4  од  17. фебруара 2015. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                                                               

Дејан Вагнер, с.р. 
____________ 

1325 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

основу члана 43. став 3. Одлуке о стипендирању 
ученика и студената (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 29/15), објављује 
 

К О Н К У Р С 
за доделу ученичких и студентских 

стипендија 
у школској 2015/2016. години 

 
I 

 У школској 2015/2016. години општина 
Мајданпек доделиће 25 стипендија, и то: 
 

1) једну стипендију за изузетно надарене 
ученике; 

 
2) једну стипендију за изузетно надарене 

студенте; 
 
3) четири стипендије за одличне 

ученике; 
 
4) седамнаест стипендија за одличне 

студенте; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) једну стипендију ученику из 
осетљивих друштвених група; 

 
6) једну стипендију студенту из 

осетљивих друштвених група. 
 

Право на стипендију из става 1. 
остварује се у складу са Одлуком о 
стипендирању ученика и студената (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 29/15). 

 
II 

 Под изузетно надареним учеником 
подразумева се ученик другог и виших разреда 
средње школе, који испуњава опште услове из 
тачке III став 1, 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 тачке III став 2, 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. 
 Под одличним учеником подразумева се 
ученик који испуњава опште услове из тачке III 
став 1, 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 тачке III став 2, 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. 
 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 Одлуком о стипендирању ученика и 
студената и применом блажих критеријума које 
је прописао министар надлежан за послове 
образовања.  

 
 

ГОДИНА: IX 
 

БРОЈ: 7 
 

18. фебруар 2016. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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III 
 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. 
 Право на стипендију из овог конкурса 
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. 
 Стипендирање одличних ученика и 
студената врши се само за дефицитарна 
занимања. 
 У оквиру средњег образовања 
дефицитарнa занимања су: 
 

1)  водоинсталатер; 
2) електромеханичарски техничар одрж-

авање опреме, лифтова и покретних степеница; 
 3) рударски техничар за припрему 
минералних сировина; 

4) рударски техничар за експлоатацију 
лежишта минералних сировина и 

5) електромонтер мрежа и постројења   
 

 У оквиру високог образовања 
дефицитарна занимања су: 
 

1) професор математике; 
2) доктор медицине; 
3) дипломирани инжењер 

грађевинарства; 
4) дипломирани инжењер архитектуре; 
5) дипломирани правник;  
6) дипломирани економиста; 
7) дипломирани рударски инжењер за 

припрему минералних сировина; 
 8) дипломирани рударски инжењер за 
експлоатацију лежишта минералних сировина; 

9) дипломирани електро инжењер-
енергетичар; 

10) дипломирани инжењер 
пољопривреде (сточарство, воћарство, 
челарство, повртарство); 

11) дипломирани туризмолог; 
12) доктор ветеринарске медицине; 
13) дипломирани фармацеут  и 
14) струковни медицински радиолог 

(радиолошки техничар). 
  
 По завршеном школовању, стипендиста 
је дужан да ради на територији општине 
Мајданпек најмање онолико година, колико је 
школских година користио стипендију, a у складу 

са уговором о стипендирању ученика, односно 
студента. 
 

IV 
 Изузетно, ако се на конкурс за доделу 
стипендија одличним ученицима и студентима 
не пријави тражени број кандидата који 
испуњавају услове из тачке II став 3. и 4. 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). 
 Уколико се за једну врсту стипендије не 
пријави довољан број кандидата који испуњавају 
услове за доделу те стипендије преостали број 
стипендија из те врсте може се доделити 
кандидатима пријављеним за остале врсте 
стипендија. 
 

V 
 Уколико се на конкурс пријави већи број 
кандидата, од броја објављених конкурсом, 
Комисија за стипендирање ученика и студената 
(у даљем тексту: Комисија) утврдиће редослед 
пријављених кандидата на основу критеријума 
из овог конкурса (у даљем тексту: Ранг листа). 
 Применом критеријума из овог конкурса 
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. ове тачке, 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 8. ове тачке коначна је. 
 

VI 
Редослед кандидата за доделу 

стипендија 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. 



3                     БРОЈ 7                 “СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”                   18. фебруар 2016. 

Социјално-економски статус породице 
утврђује се на основу просека укупних месечних 
прихода по члану породице ученика, за период 
јануар-јун 2015. године. 
 

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. 

 
Социјално-економски статус породице 

исказује се бројем бодова за просек укупних 
месечних прихода по члану породице ученика за 
период јануар-јун 2015. 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 4. ове тачке 

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

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. 
 

VII 
Редослед кандидата за доделу 

стипендије одличним студентима утврђује се на 
основу: 

 
1) успеха оствареног у претходном 

школовању; 
 
2) ефикасности студирања. 
 
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). 
 

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. 
 

VIII  
У случају када два или више кандидата, 

пријављених за доделу стипендија за одличне 
ученике и студенте, и након примене 
критеријума из тачке VI, односно из тачке VII, 
имају подједнак број бодова, одређивање 
кандидата који има предност на ранг листи, 
врши се по правилима из ове тачке, 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. ове тачке 
врши се тако што се прво примењује правило из 
тачке 1, а затим ако је то неопходно и из тачке 
2,3. и 4. 
 

IX 
 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 
ове тачке, 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; 
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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. врши се 
тако што се прво примењује правило из тачке 1, 
а затим ако је то неопходно и из тачке 2, 3. и 4. 

 
X 

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 
ове тачке 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. врши се 
тако што се прво примењује правило из тачке 1, 
а затим ако је то неопходно и из тачке 2, 3. и 4. 
 

XI 
 Кандидати за доделу стипендије за 
изузетно надарене ученике, односно студенте 
који не испуњава све услове за добијање ове 
стипендије, али испуњавају услове за добијање 
стипендије за одличне ученике, односно 
студенте, имају право да буду бодовани на ранг 
листи за одличне ученике, односно студенте. 
 Кандидати чији је редни број на ранг 
листи за изузетно надарене ученике, односно 
студенте, већи од броја стипендија које се у тој 
категорији додељују, имају право да буду 
бодовани и на ранг листи за одличне ученике, 
односно студенте уколико испуњавају услове за 
добијање стипендије за одличне ученике, 
односно студенте. 
 

XII 
 Висина стипендије закључно са 31. 
јануаром 2016. године, износи: 
 

1) 15 171 динара, за изузетно надарене 
студенте; 
 

2) 13 004 динара, за одличне студенте и 
изузетно надарене ученике; 
 

3) 10 837 динара, за одличне ученике и 
студенте из члана 13. став 2. Одлуке о 
стипендирању ученика и студената; 
 

4) 8 669 динара, за ученике из члана 13. 
став 2. Одлуке о стипендирању ученика и 
студената. 
 

Висина стипендије, почев од 1. фебруара 
2016. године, износи: 

 
1) 15 400 динара, за изузетно надарене 

студенте; 
 

2) 13 200 динара, за одличне студенте и 
изузетно надарене ученике; 
 

3) 11 000 динара, за одличне ученике и 
студенте из члана 13. став 2. Одлуке о 
стипендирању ученика и студената; 
 

4) 8 800 динара, за ученике из члана 13. 
став 2. Одлуке о стипендирању ученика и 
студената. 

 
Висина стипендије за ученике и студенте 

из осетљивих друштвених група једнака је 
висини утврђеној у ставу 1. и 2. ове тачке за 
одличне ученике, односно одличне студенте. 

Oбрачун и исплата стипендија које ће 
бити додељене по овом конкурсу вршиће се за 
период: 

1) јануар - јун 2016. године, за ученике; 
2) јануар - јун 2016. године и септембар 

2016. године, за студенте. 
 

XIII 
 Уз пријаву на конкурс кандидати за 
доделу стипендије достављају следећу 
документацију: 
 

1) доказ да имају пребивалиште на 
територији општине Мајданпек; 

2) извод из матичне књиге рођених; 
3) уверење о држављанству; 
4) уверење или другу исправу, издату од 

образовне установе о: 
  (1) уписаном разреду, односно години 

студија са назнаком да су одређени разред, 
односно година студија уписани први пут у 
школској 2015/2016. години, као и да се 
школовање ученика, односно студента 
финансира из буџета Републике Србије; 

  (2) оствареном општем успеху (просечна 
оцена) у претходном школовању (од V-VIII 
разреда – за ученике I разреда средње школе, 
из претходно завршеног разреда средње школе- 
за ученике осталих разреда средње школе, на 
студија до дана подношења пријаве на конкурс- 
за студенте); 
            (3)  ефикасности студирања, тј. о броју 
остварених ЕСПБ бодова; 

   5) уверење о приходу по члану породице, 
издатог од стране службе Општинске управе 
надлежне за опште послове. 
 

Поред документације из става 1. ове 
тачке кандидати за доделу стипендије за 
изузетно надарене ученике, односно студенте 
достављају и доказ о: 
 

1) освојеном месту на школском 
такмичењу (ученик); 
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2) освојеним поенима (%) на 
стандардизованом тесту на последњем конкурсу 
Министраства просвете за доделу стипендија 
изузетно надареним ученицима и студентима, на 
коме је кандидат учествовао али му стипендија 
од овог Министраства није додељена. 
 

Кандидати из осетљивих друштвених 
група, поред документације из става 1. ове 
тачке, подносе и документацију којом доказују 
припадност осетљивој друштвеној групи. 

Поред документације из става 1-3 ове 
тачке, сваки кандидат је дужан да достави 
оверену изјаву, под кривичном и материјалном 
одговорношћу, да није корисник неке друге 
стипендије или кредита који се исплаћују из 
буџета Републике Србије, односно из буџета 
јединице локалне самоуправе (тачка III став 3. 
овог конкурса). 
 

XIV 
 Пријаве на конкурс подносе се Комисији 
за стипендирање ученика и студената (улица 
Светог Саве бб, Мајданпек) у року од 21 дана од 
дана објављивања конкурса, тј. до 10. марта 
2016. године. 
 Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. 
 За ближа обавештења кандидати се могу 
обратити на телефон број 030-582-822. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  670 - 4  од  17.02.2016. године 
                                                                                                      

ПРЕДСЕДНИКОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
                                                        Дејан Вагнер 

с.р. 
__________ 
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