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На основу чл. 3. став 2. тачка 4. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник 
РС“ бр. 18/2010 и 55/2013, 27/2018 – др. закон и 10/2019),  чл. 12. Одлуке о стипендирању  
студената са територије општине Димитровград („Сл. Лист града Ниша бр. 113/17) и чл. 29. 
Одлуке о Општинском већу општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 
16/19), Општинско веће општине Димитровград на седници одржаној дана 24. 10.2022.. 
године, донело је 
 
 

П Р А В И Л Н И К  
О  УСЛОВИМА, НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 

СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 
ГОДИНУ 

 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се ближи услови за остваривање права студената на 
студентску стипендију, критеријуми за утврђивање редоследа, начин и услови остваривања 
права студената на стипендију и начин вођења евиденције о одобреним студентским 
стипендијама.  
Сви појмови који су у овом Правилнику употребљени у граматичком мушком роду, 
подразумевају мушки и женски природни род. 
 

Члан 2. 
Студентске стипендије подељене су у три категорије: редовне, посебне и кадровске 
студентске стипендије. 
 
II ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА СТУДЕНАТА НА РЕДОВНУ СТУДЕНТСКУ СТИПЕНДИЈУ 

 
1. Услови за остваривање права 

 
Члан 3. 

 Право на редовну студентску стипендију имају студенти најмање друге године 
основних, струковних и интегрисаних академских студија, који су уписали студијски програм 
у трајању од најмање шест или осам семестара (180 - 240 ЕСПБ - Европски систем преноса 
бодова) чија просечна оцена свих положених испита износи преко 9 за студенте који се 
школују на високошколским установама у Р. Србији и преко 5 за студенте који се школују на 
високошколским установама у Р. Бугарској и задовољавају критеријуме конкурса. 
 Високошколска установа коју је уписао студент мора бити акредитована од стране 
надлежног министарства. 
 Надлежна служба ОУ за доделу стипендија има обавезу да изврши проверу да 
ли је високошколска установа акредитована. 
 

2. Критеријуми за утврђивање редоследа 
 

Члан 4. 
Редослед кандидата за доделу редовних студентских стипендија утврђује се на основу 
 успеха оствареног у предходном школовању: 
 
• максималан број поена на основу постигнутог успеха у предходном школовању износи 72 
поена и то према следећој табели: 
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За студенте који студирају у Републици Србији: 

Цео број у 
просечној 

оцени 
6 7 8 9 10 

Број поена 0 18 36 54 72 

 

Број поена на основу успеха се одређује на следећи начин: (оцена -6) x 18 = број поена. 

 
За студенте који студирају у Републици Бугарској: 

Цео број у 
просечној оцени 

3 4 5 6 

Број поена 0 24 48 72 

 
Број поена на основу успеха се одређује на следећи начин: (оцена - 3) х 24 = број поена. 
 

Члан 5. 
Укупан број редовних стипендија за школску 2022/2023 годину ограничава се на 9 (девет),  

за студенте основних академских студија. 

 

Члан 6. 

Појединачни новчани износ редовних студентских стипендија утврђује се максимално до 

износа републичке студентске стипендије.  

Утврђује се појединачни износ редовне студентске стипендије за школску 2022/2023 годину 
у износу од 12.000,00 динара на месечном нивоу и биће исплаћиван у 10 месечних рата.  
Стипендије се додељују као бесповратна новчана средства, а обезбеђена су у буџету 
општине Димитровград. 
 

         Члан 7. 
Право на студенску стипендију остварује кандидат на основу конкурса који расписује 
Председник општине Димитровград. 
Конкурс из става 1. овог члана садржи нарочито: услове за доделу студентских стипендија, 
критеријуме за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, 
информације о потребним доказима, односно обавезној документацији и роковима за 
пријављивање на конкурс. 
 

Члан 8. 
Кандидат за добијање студентске стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном 
документацијом надлежној служби општинске управе и то: 

•  Пријаву; 

• уверење о положеним испитима са просечном оценом током студирања;  

• потврда факултета да је студент први пут уписао одређену годину студија у школској години 
у којој је објављен конкурс и да је стицао услов давања године за годину; 

• фотокопија личне карте ( извод из читача) студента; 

• уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике Србије (по службеној дужности 
прибављају службе Општинске управе) у трајању од најмање 1 године; 

• уверење о држављанству Републике Србије; 
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• фотокопија текућег рачуна студента. 
 
 
III ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА СТУДЕНАТА НА ПОСЕБНУ СТУДЕНТСКУ СТИПЕНДИЈУ 

 
3. Услови за остваривање права 

 
Члан 9. 

Право на студентску стипендију имају студенти основних струковних и интегрисаних 
академских студија, који су уписали студијски програм у трајању од најмање шест или осам 
семестара (180-240 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и задовољавају критеријуме 
конкурса. 

Високошколска установа коју је уписао студент мора бити акредитована од стране 
надлежног министарства. 

Надлежна служба општинске управе има обавезу да изврши проверу да ли је 
високошколска установа акредитована. 

 
4. Критеријуми за утврђивање редоследа 

 
                             Члан 10. 

Редослед кандидата за доделу студентских стипендија утврђује се на основу социјалног 
статуса студента и успеха оствареног у предходном школовању: 
   

• максималан број поена на основу просечног утврђеног прихода по члану домаћинства 
износи 28 поена и то према следећој табели: 
 

Месечна 
примања 
по члану 

домаћинства 
у динарима 

0 4000,00 8000,00 12000,00 16000,00 20000,00 24000,00 28000,00 

Поени 28 24 20 16 12 8 4 0 

 
 
Сваких 1000 динара примања по члану домаћинства почев од 0 динара умањује број 
почетних поена (28) за 1 (један) поен. 

Број поена се добија на следећи начин: 

28 - (примања по члану домаћинства х 0,001) = број поена 

• максималан број поена на основу постигнутог успеха у предходном школовању износи 72 

поена и то према следећој табели: 

 
За студенте који студирају у Републици Србији: 

Цео број у 
просечној 

оцени 
6 7 8 9 10 

Број поена 0 18 36 54 72 

 
Број поена на основу успеха се одређује на следећи начин: (оцена -6) x 18 = број поена. 
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За студенте који студирају у Републици Бугарској: 

Цео број у 
просечној оцени 

3 4 5 6 

Број поена 0 24 48 72 

 
Број поена на основу успеха се одређује на следећи начин: (оцена - 3) х 24 = број поена.  
 
За студенте прве године којима се рачуна просек оцена из средње школе: 
 

Цео број у 
просечној оцени 

2 3 4 5 

Број поена 0 24 48 72  

Број поена на основу успеха се одређује на следећи начин: (оцена - 2) х 24 = број поена. 
Члан 11. 

Укупан број стипендија за школску 2022/2023 годину ограничава се на 9 (девет). 

•  Број стипендија за студенте прве године ограничава се на 3 (три), 

•  Број стипендија за остале године студија ограничава се на 6 (шест)  за основне 
студије. 

Члан 12. 
Појединачни новчани износ редовних студентских стипендија утврђује се максимално до 
износа републичке студентске стипендије.  
Утврђује се појединачни износ редовне студентске стипендије за школску 2022/2023 годину 
у износу од 12.000,00 динара на месечном нивоу и биће исплаћиван у 10 месечних рата.  
Стипендије се додељују као бесповратна новчана средства и обезбеђена су у буџету 
општине Димитровград. 
 

  Члан 13. 
Право на студенску стипендију остварује кандидат на основу конкурса који расписује 
Председник општине Димитровград. 
Конкурс из става 1. овог члана садржи нарочито: услове за доделу студентских стипендија, 
критеријуме за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења 
конкурса, информације о потребним доказима, односно обавезној документацији и 
роковима за пријављивање на Конкурс. 
 

       Члан 14. 
Кандидат за добијање студентске стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном 
документацијом надлежној служби ОУ и то: 

•  Пријаву; 

• уверење о положеним испитима са просечном оценом током студирања (за студенте прве 
године студија прилажу се сва 4 сведочанства из средње школе и обрачунава се просечна 
оцена за све 4 године); 

• потврда факултета да је студент  први пут уписао одређену годину студија у школској 
години у којој је објављен конкурс; 

• фотокопија личне карте ( извод из читача) студента; 

• уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике Србије (по службеној дужности 
прибављају службе Општинске управе) у трајању од најмање 1 године; 

• уверење о држављанству Републике Србије; 

• фотокопија текућег рачуна студента; 
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• уверење о просечном примању по члану домаћинства. 
 

IV ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА СТУДЕНАТА НА КАДРОВСКУ СТИПЕНДИЈУ 
 

5. Услови за остваривање права 
 

Члан 15. 
Право на кадровску студентску стипендију за школску 2022/2023 годину имају 

студенти основних струковних и интегрисаних академских студија, који су уписали студијски 
програм у трајању од најмање осам семестара (240 ЕСПБ - Европски систем преноса 
бодова) из области грађевинарства или архитектуре и пољопривреде и који задовољавају 
критеријуме конкурса.. 
 Подносилац пријаве коме је одобрено право на кадровску стипендију је корисник 
стипендије до краја школавања. 
 Уколико корисник стипендије понови упис студентске године, поновљена година се 
неће стипендирати  од стране Општине Димитровград. 

Високошколска установа коју је уписао студент мора бити акредитована од стране 
надлежног министарства. 

Надлежна служба општинске управе има обавезу да изврши проверу да ли је 
високошколска установа акредитована. 

 
   6. Критеријуми за утврђивање редоследа 

 
                             Члан 16. 

Редослед кандидата за доделу студентских стипендија утврђује се на основу социјалног 
статуса студента и успеха оствареног у предходном школовању: 
   

• максималан број поена на основу просечног утврђеног прихода по члану домаћинства 
износи 28 поена и то према следећој табели: 
 

Месечна 
примања 
по члану 

домаћинства 
у динарима 

0 4000,00 8000,00 12000,00 16000,00 20000,00 24000,00 28000,00 

Поени 28 24 20 16 12 8 4 0 

 
Сваких 1000 динара примања по члану домаћинства почев од 0 динара умањује број 
почетних поена (28) за 1 (један) поен. 

Број поена се добија на следећи начин: 

28 - (примања по члану домаћинства х 0,001) = број поена 

• максималан број поена на основу постигнутог успеха у предходном школовању износи 72 

поена и то према следећој табели: 

 
За студенте који студирају у Републици Србији: 

Цео број у 
просечној 

оцени 
6 7 8 9 10 

Број поена 0 18 36 54 72 

 
Број поена на основу успеха се одређује на следећи начин: (оцена -6) x 18 = број поена. 
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За студенте који студирају у Републици Бугарској: 

Цео број у 
просечној оцени 

3 4 5 6 

Број поена 0 24 48 72 

 
Број поена на основу успеха се одређује на следећи начин: (оцена - 3) х 24 = број поена.  
 
 
За студенте прве године којима се рачуна просек оцена из средње школе: 
 

Цео број у 
просечној оцени 

2 3 4 5 

Број поена 0 24 48 72  

Број поена на основу успеха се одређује на следећи начин: (оцена - 2) х 24 = број поена. 

Број поена на основу уписане године студија: 
 

Уписана година 
студија 

I II III 
IV (до задње 

године) 

Број поена 0 2 4 6  

 
Члан 17. 

Укупан број кадровских стипендија за школску 2022/2023 годину ограничава се на 3 (три). 

•  Број стипендија за студенте пољопривредног факултета ограничава се на 1 (један). 

•  Број стипендија за студенте грађевинског, односно архиетктонског факултета 
ограничава се на 1 (један), осим у случају када је број укупних пријава за кадровске 
стипендије мањи од 3, а пријаве се кандидати и са грађевинских и са архитектонских 
студија, у том случају одобриће се обе стипендије. 
 

Члан 18. 
Појединачни новчани износ кадровских студентских стипендија утврђује се за школску 
2022/2023 годину у износу од 30.000,00 динара на месечном нивоу и биће исплаћиван у 10 
месечних рата.  
Након завршетка студија, корисник стипендије је обавезан да се јави надлежној служби 
Општинске управе општине Димитровград, ради заснивања радног односа на основу 
постојећих законских прописа и важеће систематизације радних места. 
Корисник стипендије је дужан да на радном месту у Општинској управи општине 
Димитровград проведе двоструко дужи период од периода трајања стипендирања, за време 
које је финансирао послодавац, односно Општина Димитровград.  
Уколико корисник стипендије одбије понуђено радно место или из било ког субјективног 
разлога не заснује радни однос са послодавцем, дужан је да изврши повраћај целокупних 
новчаних средстава добијених на име кадровске стипендије, са законском затезном 
каматом, у року од 90 дана од дана завршетка стипендираних студија. 
Уколико, из разних објективних разлога, Општина Димитровград не заснује радни однос са 
кандидатом, исти се ослобађа свакe обавезе према општини Димитровград, укључујући и 
обавезу повраћаја исплаћеног новчаног износа на име кадровске стипендије. 
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Члан 17. 
Право на студенску стипендију остварује кандидат на основу конкурса који расписује 
Председник општине Димитровград. 
Конкурс из става 1. овог члана садржи нарочито: услове за доделу студентских стипендија, 
критеријуме за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења 
конкурса, обавештење о потребним доказима, односно документима и роковима за 
пријављивање на Конкурс 

       Члан 18. 
Кандидат за добијање студентске стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном 
документацијом надлежној служби ОУ и то: 

•  Пријаву; 

• уверење о положеним испитима са просечном оценом током студирања (за студенте прве 
године студија прилажу се сва 4 сведочанства из средње школе и обрачунава се просечна 
оцена за све 4 године); 

• потврда факултета да је студент  први пут уписао одређену годину студија у школској 
години у којој је објављен конкурс; 

• фотокопија личне карте ( извод из читача) студента; 

• уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике Србије (по службеној дужности 
прибављају службе Општинске управе) у трајању од најмање 1 године; 

• уверење о држављанству Републике Србије; 

• фотокопија текућег рачуна студента; 

• уверење о просечном примању по члану домаћинства. 
 

Члан 19. 
Пријава на конкурс, са потребном документацијом, подноси се непосредно или путем поште 
надлежној служби Општинске управе, на адресу ул. Балканска бр. 2, Димитровград.  
Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се преузима на сајту општине 
Димитровград или непосредно на шалтеру ОУ. 
Сви докази који се прилажу морају бити званичне исправе одговарајуће установе (издати у 
прописаној форми и оверени). 
 

Члан 20. 
Разматрање поднетих пријава и формирање предлога ранг листе врше стручне службе 
Општинске управе и исте се објављују на огласној табли општинске управе и званичном 
сајту општине Димитровград. 
Учесници конкурса имају право подношења приговора на предлог ранг-листе у року од 7 
дана од дана објављивања листе. 
Образложени приговор се подноси у писаној форми надлежној служби ОУ. 
Након одлучивања по приговорима односно након истека рока за подношење приговора, 
стручна служба Општинске управе утврђује коначну ранг- листу и исту доставља 
Општинском већу Општине Димитровград на усвајање.  
Након усвајања коначне ранг листе, иста се објављује на огласној табли општине 
Димитровград и на званичном сајту општине Димитровград.  
Сви кандидати који су остварили право на студентску стипендију, закључују Уговор о додели 
студентских стипендија са Председником општине. 
 

Члан 21. 
На све што није регулисано овим Правилником примењују се одредбе Одлуке о 

стипендирању студената са територије општине Димитровград („Сл. Лист града Ниша бр. 
113/2017). 
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Члан 22. 
Овај Правилник ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 

Димитровград“. 
 
 
  

 Број: 06-218/2022-15/109-7 
 У Димитровграду,  
дана 24.10. 2022. године. 
 
 

           ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
         

       

        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                            Владица Димитров, с.р. 
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ОСНИВАЧ: 
Скупштина општине Димитровград 
ИЗДАВАЧ: 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
Одговорни уредник: 
Зорица Соколов, секретар Скупштине општине Димитровград 
Технички уредник: 
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик 
Е-mail: skupstina@dimitrovgrad.rs 
Тел: 010 / 361 – 582 
 


