На основу члана 59. став 1., тачка 8, Закона о високом образовању („Сл.
Гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 15., члана 16. став 2. и члана 40.
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Сл. лист АП
Војводине'', бр. 37/2014 и 54/2014‐др. одлука), покрајински секретар за науку
и технолошки развој доноси

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ДАРОВИТЕ СТУДЕНТЕ
УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА
ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА

Члан 1.
Овим правилником уређују се критеријуми, начин и услови за доделу
средстава установама високог образовања чији је оснивач АП Војводинa (у
даљем тексту: Установа) за рад са даровитим студентима односно за
обезбеђење материјалне накнаде даровитим студентима од стране оснивача и
од стране компанија, са циљем креирања услова за повећање запошљивости
даровитих студената и стварања изгледне перспективе за најобразованији део
нашег друштва.
Члан 2.
Финансијска средства за намене из члана 1. предвиђена су буџетом
Аутономне покрајине Војводине, а износ средстава утврђује се Годишњим
финансијским планом Покрајинског секретаријата за науку и технолошки
развој (у даљем тексту: Секретаријат).
Члан 3.
Финансијска средства за рад са даровитим студентима додељују се
високошколским установама у Аутономној покрајини Војводини путем јавног
конкурса, који расписује Секретаријат једном годишње, који је отворен за
текућу годину.
Јавни конкурс садржи податке о условима и начину пријављивања,
износу и намени средстава која се расподељују, року за подношење пријава на
конкурс, као и друге податке који су од значаја за спровођење конкурса.
Рок за пријављивање на конкурс је 45 дана од датума расписивања
конкурса у неком од јавних гласила и на интернет презентацији Секретаријата.
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Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве, пријаве
поднете од стране неовлашћених лица и пријаве које нису предмет Конкурса
неће се разматрати.
Члан 4.
Пријава на конкурс подноси се у форми Обрасца бр. 7, чију садржину
утврђује Секретаријат. Овај образац се може преузети на званичној интернет
презентацији Секретаријата.
Студент‐кандидат подноси документацију Установи, а Установа
прилаже обједињену документацију Секретаријату. Комплетна документација
треба да садржи следеће:
‐ ПРИЈАВУ (Образац бр. 7);
- УВЕРЕЊЕ о уписаној школској години и статусу на одговарајућој
години студија;
- Уверење о оствареној просечној оцени положених испита односно
постигнутом успеху и броју остварених ЕСПБ, закључно са
завршетком претходне школске године;
- Потписан УГОВОР између кандидата (студента) и приватне
компаније о суфинансирању или стипендирању студента од стране
компаније, обављању праксе и запошљавању након завршетка
студија;
- Изјава кандидата (студента) да није корисник других стипендија;
- Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе
важеће личне карте.
Кандидат који је студент на студијама другог степена поред горе
наведених подноси и следећа документа:
‐ Фотокопију уверења о дипломирању на основним студијама;
‐ Доказ да није у радном односу – извод из евиденције незапослених
лица Националне службе за запошљавање или потврду надлежног
органа којом се потврђује да студент није у радном односу.

II
КРИТЕРИЈУМИ, ПОСТУПАК ИЗБОРА И УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Члан 5.
Право учешћа на јавном конкурсу имају установе високог образовања
чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.
Право аплицирања за ова средства имају студенти Установа чији је
оснивач Република Србија или Аутономна покрајина Војводина, а који
испуњавају следеће услове:
− да су уписани први пут у текућој школској години на студије првог или
другог степена, чије се школовање финансира из буџета,
2

− да имају држављанство Републике Србије,
− да нису губили ниједну годину током студија, уз максималну
ефикасност током студирања,
− да нису корисници студентских стипендија од стране надлежних
министарстава, надлежних покрајинских органа управе, локалних
самоуправа и других институција, фондова и фондација,
− да имају пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводине.
На конкурс се могу пријавити студенти од II до V (и VI) године основних
студија и студенти другог степена студија који нису у радном односу, односно
који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог степена,
уз испуњење услова наведених у претходном ставу.
Број студентских надокнада утврђује се према расположивим
средствима предвиђених годишњим финансијским планом Секретаријата.
Члан 6.
Установа доставља Секретаријату списак од највише 7 студената по
приватној компанији који су рангирани према следећим критеријумима:
- Успеха оствареног у претходном школовању;
- Ефикасности студирања;
- Висине финансијских средстава које суфинансира компанија.
Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова у висини
просечне оцене положених испита током студирања, закључно са завршетком
претходне школске године.
Ефикасност студирања исказује се бројем израчунатим на следећи начин:
ЕС = година студија + (број остварених ЕСПБ/((година студија – 1)*60))
Висина финансијских средстава које суфинансира компанија са којом је
студент склопио уговор исказује се бројем бодова на начин да се бруто износ
финансијских средстава који месечно суфинансира компанија подели са
износом који суфинансира Секретаријат.

Члан 7.
Секретаријат образује Комисију за спровођење конкурса (у даљем
тексту: Комисија). Комисија доставља образложени предлог покрајинском
секретару, који доноси решење о преносу средстава високошколским
установама на територији АП Војводине за рад са даровитим студентима.
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Члан 8.
Висина средстава које обезбеђује Покрајински секретаријат за науку и
технолошки развој је 10.000,00 динара бруто, месечно, по студенту. Износ
средстава који обезбеђује приватна компанија и који је специфициран
међусобним уговором између студента и приватне компаније треба да буде
додатних најмање 10.000,00 динара бруто, месечно, по студенту.

Члан 9.
Секретаријат ће пренети средства Установи у износу 10 месечних
исплата, из претходног члана, по студенту, у складу са приливом средстава у
буџет АП Војводине, а Установа има обавезу исплате ових средстава студенту,
о чему доставља извештај Секретаријату са пратећом документацијом (извод).
III
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу када га потпише покрајински секретар за
науку и технолошки развој.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о
критеријумима за доделу средстава за даровите студенте установама високог
образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, број: 114‐451‐
97/2015‐03 од 13. фебруара 2015. године.

Нови Сад, 19. јануар 2016. године
Број: 114‐451‐25/2016‐03

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Владимир Павлов
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