
 

УГОВОР О СТИПЕНДИРАЊУ  

 
Закључен између: 
 

Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, 

Бујановац и Медвеђа, из Новог Београда, ул. Булевар Михаила Пупина 2, матични 

број 17649744, ПИБ 104148588 (у даљем тексту: Давалац стипендије), коју заступа в.д 

директорке Данијела Ненадић  и 

 

Emri dhe mbiemri i nxënësit/es ученик/ца vitin të cilën e ndjek разреда средње школе emri i 

shkollës së mesme у vendi në të cilin gjendet shkolla, чији је ЈМБГ: nurmi personal i 

nxënësit/es, из vendi në të cilin jeton nxënësi/ja, адреса adresa e nxënësit/es уз писану 

сагласност родитеља/старатеља emri dhe mbiemri i prindit/kujdestarit чији је ЈМБГ nurmi 

personal i prindit/kujdestarit, из vendi në të cilin jeton prindi/kujdestari, адреса adresa e 

prindit/kujdestarit, број личне карте numri i letërnjoftimit të prindit/kujdestarit, издата у 

СУП/ПС vendi në të cilën është lëshuar letërnjoftimi, (у даљем тексту: Корисник стипендије) 

 

Члан 1. 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 

- да је Давалац стипендије јавно објавио конкурс за доделу ученичких стипендија за 

четири последња месеца 2018. године у школској 2018/2019. години, са 

могућношћу наставка стипендирања до краја текуће школске године,  уколико буду 

обезбеђена финансијска средстава у буџету Службе Координационог тела за 2019. 

годину; 

- да се Корисник стипендије благовремено пријавио и доставио тражена документа 

на конкурс Даваоца стипендије; 

- да је након завршетка конкурса, рангирања од унапред одређене комисије Даваоца 

стипендије Корисник стипендије рангиран у оквиру броја ученика којима се 

додељује стипендија. 
 

Члан 2. 
 

Давалац стипендије даје стипендију у износу од 6.000,00 динара месечно, Кориснику 

стипендије и то за четири последња месеца 2018. године у школској 2018/2019. години, на 

начин да се исплата врши у текућем за претходни месец на отворен банкарски рачун 

ученика број numri i llogarisë bankare отворен код банке emri i bankës у vendi i bankës. 
 

Члан 3. 
 

Корисник стипендије се обавезује: 
 

- да уредно похађа наставу и све облике наставних активности предвиђене као 

обавезне наставним планом и програмом школе; 

- у контакту са јавношћу и другим пригодним приликама исказује да је стипендиста 

даваоца стипендије; 

 

 

 

 



 

 

 

- да о свим променама које су од значаја за примање стипендије у року од осам дана 

од насталих промена, писано обавести даваоца стипендије а нарочито о прекиду 

школовања; 

- корисник стипендије и његов родитељ/старатељ одговорни су за истинитост 

обавештења која су доставили и које достављају Даваоцу стипендије. 
 

 

Члан 4. 
 

Давалац стипендије има право да раскине овај уговор писаним обавештењем кориснику 

стипендије и његовом родитељу односно старатељу, уколико дође до поузданог сазнања 

да је корисник стипендије прекршио одредбе претходног члана овог уговора односно 

уколико је настао услов за прекид исплате стипендије. 
 

Раскид уговора наступа од тренутка од када корисник стипендије односно његов родитељ 

или старатељ прими писано обавештење даваоца стипендије. 
 

Члан 5. 
 

Уговор ће се раскинути и уколико корисник стипендије у међувремену почне да прима 

ђачку стипендију по неком другом основу из буџета Републике Србије или јединице 

локалне самоуправе о чему је такође дужан да у року од осам дана обавести даваоца 

стипендије. 
 

Члан 6. 
 

О свему што овим уговором није регулисано примењиваће се одредбе важећег Закона о 

облигационим односима. 

        

Члан 7. 
 

Уговорне стране сагласно утврђују да ће евентуална спорна питања решавати првенствено 

споразумно у духу позитивних прописа и добрих пословних обичаја, а у случају да спор 

не успеју да реше, незадовољна страна се може обратити надлежном суду. 
 

Члан 8. 
 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих 3 (три) задржава давалац 

стипендије а 1 (један) добија корисник стипендије односно његов родитељ/старатељ.  

 

 

КОРИСНИК/ЦА СТИПЕНДИЈЕ                                    ДАВАЛАЦ СТИПЕНДИЈЕ 

            УЧЕНИК/ЦА                                                                В.Д.  ДИРЕКТОРKE 

                                              

 Nënshkrimi i nxënësit/es                                             Данијела Ненадић 

 

 

УПОЗНАТ/А И САГЛАСАН/НА  

РОДИТЕЉ/СТАРАТЕЉ  

 

Nënshkrimi i prindit/kujdestarit                         


