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У Г О В О Р  О  С Т И П Е Н Д И Р А Њ У 

 

 

Број: _______________ 

 

Закључен дана _____ 2021. године између: 

 

1. Владе Републике Србије – Фонда за младе таленте Републике Србије, Београд, Улица 

Немањина број 11, коју заступа председник Фонда за младе таленте Републике Србије Вања 

Удовичић, министар омладине и спорта (у даљем тексту: давалац стипендије) 

 

и 

 

2. име, презиме, место, општина, адреса становања адреса, ЈМБГ (у даљем тексту: корисник 

стипендије) 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: стипендирање студената по Конкурсу за стипендирање до 1000 

студената завршне године основних академских студија и до 500 студената завршне године мастер 

академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за школску 

2020/21. годину, за период од 10 наставних месеци, почев од октобра 2020. године. 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 

 да је давалац стипендије дана ________________ објавио Конкурс за стипендирање до 1000 

студената завршне године основних академских студија и до 500 студената завршне године мастер 

академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за школску 

2020/21. годину (у даљем тексту: Конкурс); 

 да је корисник стипендије студент завршне године _________ студија на 

____________________, поднеo пријаву на Конкурс и уз пријаву приложиo сву потребну 

документацију; 

 да корисник стипендије испуњава све услове из Конкурса, што је утврђено Одлуком Фонда за 

младе таленте Републике Србије Број: __________________________. 

 

Уговорне стране су сагласне да своја међусобна права и обавезе уреде на следећи начин: 

 

Члан 1. 

 

Давалац стипендије додељује стипендију кориснику стипендије, као студенту завршне године 

_____________ студија на _________________________, за школску 2020/21. годину, у износу од по 

нето 30.000 динара месечно за период од 10 наставних месеци. 

 

Давалац стипендије се обавезује да за наведени износ стипендије најкасније до 20-ог у месецу 

за претходни месец унесе захтев за преузимање обавезе и плаћање према кориснику стипендије у 

систем ИСИБ-а (Информациони систем извршења буџета) Министарства финансија, на текући рачун 

Број: _____________________, отворен у банци: ____________________. 
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 Давалац стипендије има право да, у случају немогућности плаћања у периоду који је прописан 

у ставу 2. овог члана, а из разлога који не зависе од његове воље (као што је привремена обустава 

плаћања иницирана од стране Републике Србије, Министарства финансија − Управа за трезор због 

проблема са ликвидношћу буџета и сл.), обавезу из става 2. овог члана изврши након престанка 

насталих објективних околности, о чему објављује обавештење на сајту даваоца стипендије. 

 

Давалац стипендије ће кориснику стипендије на његов писани захтев издати потврду о 

стипендирању. 

 

Члан 2. 

 

Обавезе корисника стипендије су да: 

1) у прописаним роковима уписује семестре на завршној години студија, редовно похађа све 

облике наставе и испуњава све обавезе на ____________________ студијама предвиђеним наставним 

планом,  студијским програмом и актима факултета из члана 1. став 1. овог уговора; 

2) у року положи све испите, предвиђене наставним планом, студијским програмом и Статутом 

факултета и заврши студије из члана 1. став 1. овог уговора, а најкасније у року од две године од дана 

закључења овог уговора; 

3) доставља документа, податке и информације на захтев даваоца стипендије, а који су у вези са 

похађањем студија корисника стипендије; 

4) без одлагања, а најкасније у року од осам дана, препорученом поштом обавести даваоца 

стипендије о променама чињеничног стања на основу којег је кориснику стипендије одобрено 

стипендирање, а нарочито о променама које могу да утичу на губљење статуса стипендисте; 

5) достави даваоцу стипендије уверење о дипломирању или оверену фотокопију уверења о 

дипломирању или дипломе, односно званичне потврде факултета/универзитета о завршеном степену 

студија, односно године студија за коју је корисник стипендије добио стипендију у року од 30 дана од 

дана дипломирања, односно завршетка године студија за коју је добио стипендију, а најкасније у року 

од две године од дана закључења овог уговора; 

6) на захтев даваоца стипендије достави на увид оригинал уверења о дипломирању, дипломе, 

односно потврде о завршеној години студија за коју је добио стипендију; 

7) по завршетку студија из члана 1. став 1. овог уговора заснује радни однос у Републици Србији 

у трајању од најмање пет година по завршетку студија, или да у том року најмање три године буде 

пријављен и евидентиран у Националној служби за запошљавање Републике Србије; 

8) након дипломирања и запослења једном годишње достави уверење о академскoм и/или 

радно‒правнoм статусу и боравишту за време трајања обавеза по основу овог уговора; 

9) доставља званична документа, податке и информације на захтев даваоца стипендије, а који су 

у вези са тренутним академским и/или радно‒правним статусом корисника стипендије; 

10) у року од 30 дана од дана протека пет година проведених на раду у Републици Србији, 

односно протека три године од дана пријављивања и евидентирања у Националној служби за 

запошљавање Републике Србије, достави доказ да је након завршетка студија провео на раду најмање 

пет година у Републици Србији или био евидентиран три године на евиденцији Националне службе за 

запошљавање Републике Србије; 

11) се одазове позиву и узме учешће у радионицама и стручној пракси коју организује давалац 

стипендије са водећим компанијама и институцијама у Републици Србији; 

12) у контакту са јавношћу, јавним иступањима и у другим пригодним приликама истиче да је 

стипендиста даваоца стипендије; 

13) поштује кодексе понашања високошколске установе у којој се школује, као и да се уздржи од 

било које радње или понашања која могу довести до нарушавања угледа Републике Србијe. 
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Корисник стипендије не може без писане сагласности даваоца стипендије да промени 

факултет, смер или студијски програм из члана 1. став 1. овог уговора, а у школској години за коју 

прима стипендију. 

 

Корисник стипендије може поднети захтев даваоцу стипендије да промени факултет, смер или 

студијски програм из члана 1. став 1. овог уговора, а у школској години за коју прима стипендију. 

 

О захтеву из ставa 3. овог члана давалац стипендије одлучује у року од 45 дана од дана 

достављања захтева. 

 

Члан 3. 

 

Давалац стипендије може да раскине уговор писаним обавештењем које доставља кориснику 

стипендије уколико корисник стипендије не испуњава обавезе из члана 2. овог 

уговора, и ако: 

1) накнадно утврди да је корисник стипендије остварио право на стипендију на основу нетачних 

или неистинитих података; 

2) корисник стипендије својевољно прекине или напусти школовање/студије на факултету 

наведеном у члану 1. став 1. овог уговора. 

 

Обавештење из става 1. овог члана обавезно садржи основ и образложење разлога за раскид 

уговора и правне последице раскида уговора. 

 

Раскид уговора наступа од тренутка када давалац стипендије писаним путем обавести 

корисника стипендије о раскиду уговора. 

 

Корисник стипендије може једнострано да раскине овај уговор. 

 

У случају једностраног раскида из става 4. овог члана корисник стипендије је у обавези да 

упути писани захтев даваоцу стипендије. 

 

 

Члан 4. 

 

У случају раскида уговора корисник стипендије је дужан да даваоцу стипендије, изврши 

повраћај целокупног новчаног износа примљеног на основу овог уговора, у року од 30 дана од дана 

раскида уговора. 

 

Члан 5. 

 

Овај уговор ће се раскинути на захтев даваоца стипендије или корисника стипендије и у 

случају када корисник стипендије истовремено прима стипендију по другом основу из буџета 

Републике Србије, aутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и/или правна лица чији је 

оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. 

 

Изузетно, овај уговор се неће раскинути уколико се корисник стипендије пре примања 

стипендије по другом основу из става 1. овог члана писано одрекне те друге стипендије по другом 

основу и о томе достави доказ даваоцу стипендије. 

 



4 
 

Члан 6. 

 

У свему што овим уговором није изричито одређено примењује се Закон о облигационим 

односима. 

 

Члан 7. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће евентуална спорна питања у вези са овим уговором 

првенствено решавати мирним путем, а уколико се мирним путем не постигне договор спор ће решити 

надлежни суд у Београду. 
 

Члан 8. 

 

Овај уговор важи до истека рокова за испуњење обавеза из члана 2. овог уговора. 

 

 

Члан 9. 

 

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих два примерка задржава давалац 

стипендије, а један корисник стипендије. 

 

 

 

Корисник стипендије  ВЛАДА 

  Фонд за младе таленте Републике Србије 

ПРЕДСЕДНИК ФОНДА 

__________________________  _______________________________ 

име презиме   Вања Удовичић 

 


