
На основу члана 24. и 25. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа 
Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број: 10/92, 12/92, 1/95, 
3/02, 23/02 и 17/03),  

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 5. марта 
2008. године, донело је  

ОДЛУКУ О ПОКРАЈИНСКОЈ СТИПЕНДИЈИ  

("Службени лист АПВ", број 4/2008)  

Члан 1.  

Ради побољшања административних капацитета покрајинских органа управе, 
организација и служби Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: 
покрајински орган) и обезбеђивања одговарајуће заступљености припадника 
националних мањина у њима, установљава се покрајинска стипендија.  

Покрајинска стипендија (у даљем тексту: стипендија) додељује се студентима са 
пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине на начин и у 
складу са условима и критеријумима који су прописани овом одлуком.  

Члан 2.  

Средства за стипендирање обезбеђују се у буџету Аутономне Покрајине Војводине.  

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Извршно веће, 
давалац стипендије) на основу исказаних потреба покрајинских органа за сваку 
годину утврђује број студената-стипендиста, врсту факултета и висину износа 
стипендије.  

Члан 3.  

Стипендије додељује Комисија за доделу покрајинске стипендије (у даљем тексту: 
Комисија) коју образује Извршно веће.  

Рад Комисије утврдиће се пословником.  

Члан 4.  

Половина од укупног броја стипендија додељује се студентима припадницима 
националних мањина утврђених Статутом Аутономне Покрајине Војводине, који се 
активно служе језиком те националне мањине, а испуњавају услове из члана 5. ове 
одлуке, с тиме што се једна од ових стипендија гарантује припаднику ромске 
националне мањине, ако такав кандидат поднесе пријаву на објављени конкурс.  



Члан 5.  

Стипендија се додељује на основу конкурса који се објављује у средствима јавног 
информисања.  

Конкурс расписује Секретаријат Извршног већа.  

Члан 6.  

Пријаву на конкурс за доделу стипендије може поднети студент под условом:  

• 1. да је држављанин Републике Србије,  
• 2. да има пребивалиште на територији Војводине на дан ступања на снагу 

ове одлуке као и на дан подношења пријаве на конкурс,  
• 3. да студира на факултету који је образован, регистрован и акредитован у 

складу са законом,  
• 4. да је студент треће или наредне године основних студија, односно да је 

студент треће или четврте године основних академских студија са звањем 
првог степена академских студија (Бацхелор) или студент прве или друге 
године дипломских академских студија са звањем другог степена 
дипломских академских студија (Мастер),  

• 5. да је ослобођено плаћања школарине за школску годину током које 
подноси пријаву за конкурс,  

• 6. да није поновио ни једну годину студија,  
• 7. да је на претходним годинама студија постигао просечну оцену од 

најмање 8,50 и  
• 8. да не прима стипендију остварену по другом основу.  

Пријава на конкурс се подноси на посебном обрасцу који је саставни део ове 
одлуке или преко интерактивног електронског обрасца постављеног на интернет 
страницу Извршног већа.  

Члан 7.  

Комисија разматра приспеле пријаве и утврђује испуњеност услова из члана 6. ове 
Одлуке.  

Пријава на конкурс студента ромске националности сматра се пуноважном и у 
случају ако није испуњен услов из тачке 5, 6. и 7. става 1. члана 6. ове одлуке.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија одбацује као непуноважне.  

Члан 8.  

Пуноважне пријаве Комисија оцењује и степенује узимајући у обзир:  



• 1. просечну оцену стечену током образовања;  
• 2. познавање језика који се користе у раду покрајинског органа који је 

исказао потребу за стипендистом;  
• 3. образложено мишљење покрајинског органа који је исказао потребу за 

стипендистом;  
• 4. положај образовне установе на званичној ранг листи установа одређеног 

образовног профила, ако таква постоји. 

Члан 9.  

Након оцењивања и степеновања кандидата, Комисија утврђује листу за доделу 
стипендија.  

Приликом сачињавања листе за доделу стипендија студентима припадницима 
националних мањина, Комисија води рачуна о процентуалној заступљености 
националних мањина у укупном броју становништва Војводине.  

Против одлуке Комисије о додели стипендије може се изјавити приговор 
Извршном већу у року од осам дана од дана пријема одлуке.  

Одлука Извршног већа по приговору је коначна.  

Члан 10.  

Кандидати којима је додељена стипендија потписују уговор о стипендирању са 
председником Комисије.  

Уговором о стипендирању се ближе регулишу међусобна права и обавезе даваоца 
стипендије и стипендисте.  

Члан 11.  

Стипендиста има:  

• 1. право да током трајања студија добије месечну новчану накнаду у износу 
који је утврђен за текућу годину;  

• 2. право и обавезу да за време распуста обави једномесечну обуку у 
покрајинском органу који је исказао потребу за стипендистом;  

• 3. право и обавезу да након завршених студија обави приправнички стаж у 
покрајинском органу који је исказао потребу за стипендистом;  

• 4. право и обавезу да након обављеног приправничког стажа заснује радни 
однос на неодређено време у покрајинском органу који је исказао потребу за 
стипендистом или у другом покрајинском органу.  

Члан 12.  



Стипендиста губи права из члана 11. ове одлуке ако:  

• 1. оствари просечну оцену за претходне године студија испод 8,00 или  
• 2. понови годину студија.  

Стипендиста припадник ромске националне мањине не губи права из члана 11. ако 
не оствари прописану просечну оцену од 8,00 за претходну годину студија.  

Стипендиста припадник ромске националне мањине губи права из члана 11. ове 
одлуке, ако два пута понови исту годину студија.  

Члан 13.  

Стипендиста који је засновао радни однос на неодређено време у покрајинском 
органу, обавезан је да у њему остане у радном односу најмање онолико времена 
колико је примао стипендију.  

Члан 14.  

Стипендиста задржава право из тачке 1. члана 11. ове одлуке најкасније до 
окончања апсолвентског рока.  

Стипендиста губи право из тачке 3. и 4. члана 11. ове одлуке ако не заврши студије 
у року од годину дана од окончања апсолвентског рока, а добијену стипендију је 
дужан да врати.  

Стипендиста је дужан да врати добијену стипендију ако одбије да обави 
приправнички стаж, или ако по завршеном приправничком стажу у законском року 
не положи стручни испит, односно ако својом вољом не заснује радни однос на 
неодређено време у покрајинском органу.  

Члан 15.  

Стипендиста је дужан да врати додељену стипендију у целокупном износу у року 
од годину дана од дана када је наступио неки од услова наведених у ставу 2. и 3. 
члана 14. ове Одлуке.  

Стипендиста може поднети предлог Комисији о промени начина и рока враћања 
добијене стипендије.  

Члан 16.  

Стипендиста може поднети предлог Комисији о мировању права и обавеза из 
стипендирања услед:  



• 1. личних разлога (болест, смрти или болест члана породице, трудноћа, 
одслужење војног рока);  

• 2. упућивања стипендисте на стручно усавршавање у иностранство.  

Члан 17.  

Стипендиста који је засновао радни однос на неодређено време, али још није 
испунио своју обавезу из члана 13. ове одлуке, може поднети предлог Комисији о 
делимичном или потпуном ослобађању од враћања добијене стипендије.  

Приликом разматрања предлога Комисија узима у обзир:  

• 1. образложено мишљење покрајинског органа, код којег је стипендиста 
засновао радни однос на неодређено време;  

• 2. обим обавезе коју стипендиста није испунио,  
• 3. природу разлога услед којих стипендиста није у могућности да у 

потпуности испуни своју обавезу (стручно усавршавање, запослење у 
организацији, установи или предузећу чији је оснивач Аутономна Покрајина 
Војводина, односно промена радног места).  

Члан 18.  

О предлозима из члана 15, 16. и 17. одлучује Комисија.  

Против одлуке Комисије може се изјавити приговор Извршном већу у року од осам 
дана од пријема одлуке.  

Одлука Извршног већа по приговору је коначна.  

Члан 19.  

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о стипендирању студената 
са територије Аутономне Покрајине Војводине на основним студијама факултета у 
Републици Србији ("Службени лист АПВ", број: 10/03 и 17/07).  

Члан 20.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Аутономне Покрајине Војводине".  

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине 
Број: 67-00005/2008 
Нови Сад, 5. март 2008. године  
Потпредседник  
Извршног већа  
Др Лоди Г. Габор 


