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КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ 310 СТИПЕНДИЈА ТАЛЕНТОВАНИМ СРЕДЊОШКОЛЦИМА И 

СТУДЕНТИМА БЕОГРАДА У 2011. ГОДИНИ
У 2011. години доделиће се 150 стипендија средњошколцима (120 стипендија за ученике 
гимназија и средњих стручних школа, 30 стипендија за ученике уметничких школа - 27 за 
ученике музичких школа и три за ученике балетске школе) и 160 стипендија студентима 
факултета и виших школа (90 стипендија за студенте природно-математичког усмерења, 50 за 
студенте друштвеног усмерења и 20 стипендија за студенте уметничког усмерења).

Укупан број стипендија за средњошколце је 150, у нето износу од 15.000,00 динара месечно по 
кориснику стипендије, што за 12 месеци износи 180.000,00 динара.

Право учешћа на Конкурсу града Београда за доделу стипендија у 2011. години имају 
средњошколци који испуњавају следеће опште услове:

• да су држављани Републике Србије;
• да имају пребивалиште на подручју града Београда најмање три године пре датума 
расписивања конкурса; 
• да су редовни ученици друге, треће или четврте године средњих школа у четворогодишњем 
трајању, чији је оснивач Република Србија, а имају седиште на територији града Београда;
• да имају просек оцена током средњошколског образовања најмање 4,75;
• да имају освојену награду – за ученике гимназија и средњих стручних школа у школској 
2009/10. години, а за ученике уметничких школа у календарској 2009. и 2010. години (најмање 
треће место на градском такмичењу, односно најмање треће место на такмичењу трећег ранга);
• да нису корисници стипендије одобрене од другог субјекта.
Потребна документација којом се доказује испуњеност општих услова:
• уверење о држављанству;
• уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике Србије, Љермонтовљева 12а, Београд (за 
малолетне средњошколце и уверење о пребивалишту за једног од родитеља/старатеља);
• потврда o редовном школовању;
• оверене фотокопије сведочанстава претходно завршених разреда;
• оверена фотокопија дипломе са такмичења или потврда школе или организатора такмичења да 
је ученик/ца освојио награду;
• изјава подносиоца пријаве оверена у општини или суду да није корисник друге стипендије или, 
уколико је корисник друге стипендије, да ће се по добијању градске стипендије одрећи других 
(за малолетне средњошколце изјаву даје родитељ/старатељ).
Ранг-листа за доделу стипендија средњошколцима врши се на основу следећих критеријума:
• просечна оцена у претходно завршеним разредима средње школе и
• освојене награде. 



За средњошколце освојене награде на градском, републичком и међународном такмичењу 
признатe од Mинистарства просветe Републике Србије у школској 2009/2010. години (Календар 
такмичења и смотри ученика); 

– доказ: oверене фотокопије диплома са такмичења или потврда школе или организатора 
такмичења да је ученик/ца освојио награду. 
За ученике/це уметничких школа освојене награде на градском, републичком и међународном 
такмичењу у календарској 2009. и 2010. години признатe од Министарства просвете Републике 
Србије и Заједнице музичких и балетских школа и на основу Календара такмичења и смотри 
Министарства просвете Републике Србије и Стандарда за рангирање такмичења Заједнице 
музичких и балетских школа; 

– доказ: oверене фотокопије диплома са такмичења или потврда организатора такмичења да је 
ученик/ца освојио награду.

Критеријуми за доделу стипендија ученицима гимназија и средњих стручних школа:

• успех из школе вреднује се тако што се ученику додељује онај број бодова који је једнак 
просечној оцени;
• освојено прво место на међународном такмичењу – 9 бодова;
• освојено друго место на међународном такмичењу – 8 бодова;
• освојено треће место на међународном такмичењу – 7 бодова;
• освојено прво место на републичком такмичењу – 6 бодова;
• освојено друго место на републичком такмичењу – 5 бодова;
• освојено треће место на републичком такмичењу – 4 бода;
• освојено прво место на градском такмичењу – 3 бода;
• освојено друго место на градском такмичењу – 2 бода;
• освојено треће место на градском такмичењу – 1 бод.

Критеријуми за доделу стипендија ученицима уметничких школа:

• успех из школе вреднује се тако што се ученику додељује онај број бодова који је једнак 
просечној оцени;
• освојено прво место на такмичењу првог ранга – 11 бодова;
• освојено друго место на такмичењу првог ранга – 10 бодова;
• освојено треће место на такмичењу првог ранга – 9 бодова;
• освојено четврто место на такмичењу првог ранга – 8 бодова;
• освојено прво место на такмичењу другог ранга –7 бодова;
• освојено друго место на такмичењу другог ранга – 6 бодова;
• освојено треће место на такмичењу другог ранга – 5 бодова;
• освојено четврто место на такмичењу другог ранга – 4 бода;
• освојено прво место на такмичењу трећег ранга – 3 бода;
• освојено друго место на такмичењу трећег ранга – 2 бода;
• освојено треће место на такмичењу трећег ранга – 1 бод. 

Ранг-листа за доделу стипендија средњошколцима врши се на основу збира свих додељених 
бодова.



НАПОМЕНА:

• Уколико је ученик освојио више награда из исте области, бодови се не сабирају, већ се вреднује 
награда која доноси највише поена.

• Успех на међународном такмичењу се вреднује само уколико је ученик претходно освојио 
једну од награда на републичком такмичењу из исте области.

Укупан број стипендија за студенте је 160, у нето износу од 17.000,00 динара месечно по 
кориснику стипендије, што за 12 месеци износи 204.000,00 динара.

Право учешћа на Конкурсу града Београда за доделу стипендија у 2011. години имају студенти 
који испуњавају следеће опште услове:

• да су држављани Републике Србије;
• да имају пребивалиште на подручју града Београда најмање три године пре датума 
расписивања конкурса; 
• да су студенти чије се школовање финансира из буџета Републике Србије;
• да су студенти најмање друге године на некој од високошколских установа чији је оснивач 
Република Србија, са седиштем на територији града Београда; 
• да имају просечну оцену током студија најмање 9,2; 
• да нису губили ниједну годину током студија; 
• да су положили све испите из претходних година;
• да нису корисници стипендије одобрене од другог субјекта; 
• да су млађи од 27 година.
Потребна документација којом се доказује испуњеност општих услова за студенте:
• уверење о држављанству;
• уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике Србије, Љермонтовљева 12а, Београд;
• потврда факултета да се школовање студента финансира из буџета Републике Србије;
• потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита током студирања;
• потврда факултета да студент није обнављао ниједну годину током студија;
• изјава подносиоца пријаве оверена у општини или суду да није корисник друге стипендије или, 
уколико је корисник друге стипендије, да ће се по добијању градске стипендије одрећи других;
• фотокопија личне карте.

Ранг-листа за доделу стипендија студентима врши се на основу просечне оцене постигнуте 
током студирања.

НАПОМЕНА: Конкурс се не односи на апсолвенте и студенте на специјалистичким студијама. 

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Образац пријаве за конкурс може се преузети у Секретаријату за образовање, Краљице Марије 1, 
писарница (шалтер у приземљу) или са ове интернет стране (на дну).

Пријаве на конкурс треба доставити на адресу: Секретаријат за образовање, ПИСАРНИЦА, 
Краљице Марије 1, Београд, са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу стипендија 
талентованим средњошколцима и студентима у 2011. години.” 



Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Комисија ће утврдити предлог ранг-листе кандидата у року од 30 дана од истека рока за 
достављање пријава, а на основу општих услова и критеријума за доделу стипендија. 

Конкурс се објављује на основу Закључка Градоначелника града Београда, број 6-201/11-Г, од 25. 
јануара 2011. године.


