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На основу чл. 57. тачка 12. и 128. став 

3. Статута града Зрењанина („Службени лист 

града Зрењанина“, брoj 17/20 - пречишћен 

текст), Градско веће града Зрењанина, дана 

21.12.2021. године, донело је 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА 

 ПРАВИЛНИКА О УЧЕНИЧКИМ И 

СТУДЕНТСКИМ СТИПЕНДИЈАМА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Члан 1. 

У Правилнику о ученичким и студентским 

стипендијама града Зрењанина (“Службени 

лист града Зрењанина”, број 34/2020), члан 2. 

мења се и гласи: 

“Град Зрењанин додељује стипендије 

ученицима средњих школа и студентима са 

пребивалиштем на територији града 

Зрењанина.” 

 

Члан 2. 

Члан 4. мења се и гласи: 

“Стипендије се додељују ученицима на 

основу следећих критеријума: 

- да је ученик I разреда средње школе 

носилац дипломе “Вук Караџић” или да је у 

свим разредима од V до VIII разреда основне 

школе постигао одличан општи успех од 4,80 

до 5,00, а да је у претходној школској години 

освојио једно од прва три места на 

републичком или једно од првих пет места на 

међународном такмичењу у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије, а садржана у 

Календару такмичења и смотри ученика 

основних школа, или да је ученик 

репрезентативац у спорту, односно да је 

ученик у претходној школској години 

волонтирао у организацији Црвеног крста; 

- да је ученик од II до IV разреда средње 

школе, у свим претходно завршеним 

разредима средње школе постигао одличан 

општи успех од 4,50 до 5,00, а да је у 

претходној школској години учествовао на 

републичком или међународном такмичењу у 

организацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, а 

садржана у Календару такмичења и смотри 

ученика средњих школа, или да је ученик 

репрезентативац у спорту, односно да је 

ученик у претходној школској години 

волонтирао у организацији Црвеног крста.” 

 

Члан 3. 

Члан 8. мења се и гласи: 

“Степендије се додељују студентима на 

основу следећих критеријума: 

- да је студент прве године првог степена 

студија на буџету Републике Србије, носилац 

дипломе “Вук Караџић” за успех остварен у 

средњој школи односно да је у свим разредима 

од I до IV разреда средње школе постигао 

одличан општи успех од 4.80 до 5,00, као и да 

је у претходној школској години освојио једно 

од прва три места на републичком или једно 

од првих пет места на међународном 

такмичењу у организацији Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије, а садржана у Календару 

такмичења и смотри ученика  средњих школа, 

или да је студент репрезентативац у спорту, 

односно да је студент у претходној школској 

години волонтирао у организацији Црвеног 

крста; 

-да је студент друге или виших година 

првог степена студија на буџету Републике 

Србије и да је просечна оцена студента 

претходне/их година најмање 9,00 и изнад; 

-да је студент другог степена студија на 

буџету Републике Србије и да је просечна 

оцена студента за претходни степен студија и 

за претходну годину истог степена студија 

најмање 9,00 и изнад; 

-да је студент трећег степена студија на 

буџету Републике Србије, или да је у статусу-

самофинансирање из разлога прекида 

континуитета између другог и трећег степена, 

али да постоји посебан интерес града (потребе 

процеса рада, заслужни грађани, постигли 

резултате на државним, европским и светским 

такмичењима, репрезентативно представљају 

град у земљи и иностранству и сл.) да подржи 
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образовање студената трећег степена студија и 

да је просечна оцена студента за претходни 

степен студија и за претходну/их година истог 

степена студија 9,00 и изнад. “ 

 

Члан 4. 

У члану 13. став 4. мења се и гласи: 

“Комисија разматра приговоре и утврђује 

коначну ранг листу и предлог решења о 

додели стипендија ученицима средњих школа 

и студентима у року од три дана од дана 

истека рока за подношење приговора.” 

 

 

 

Члан 5. 

Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења и објављује се у “Службеном листу 

града Зрењанина”. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-175-1/21-III 

Дана: 21.12.2021. године 

З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Симо Салапура,с.р.
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