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На основу чл.  32.  ст.1.  тач.  6.  Закона и локалној самоуправи („Сл.гласник РС“  бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),  чл.37. ст.1.тач.6. Сатута
општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“  бр.  2/19)  а  у складу са чл.  11а.  став 15.
Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“ бр. 18/2010, 55/2013,
27/2018-др.закон и 10/2019), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана
21.09.2020. године, доноси

ОДЛУКУ
О СТИПЕНДИРАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО

Члан 1.
Одлуком о стипендирању и награђивању ученика и студената са територије

општине Лапово (у даљем тексту: Одлука) утврђује се право на ученичку и студентску
стипендију и награђивање ученика,  као и услови, начин и поступак за њихово
остваривање.

Ученичке и студентске стипендије обезбеђују се за ученике средњих школа и
студенте високошколских установа на територији Републике Србије, чији је оснивач
Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Члан 2.
Ученичке и студентске стипендије се додељују за годину у којој су за те намене

обезбеђена средства у буџету општине Лапово.
Решењем Општинског већа општине Лапово, утврђује се номинални износ и број

ученичких и студентских стипендија у години у којој се стипендије додељују, у складу са
расположивим буџетским средствима.

Члан 3.
Право на ученичке и студентске стипендије остварују под условима утврђеним

овом Одлуком:
- ученици средњих школа,
- студенти високошколских установа.

Право на стипендију немају:
-Студенти Војне и Полицијске академије, Медицинског факултета Војно-

медицинске академије, за које су средства у потпуности обезбеђена у току трајања студија
из буџета Р. Србије, као и запослење по стицању одговарајућег звања.

ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
Члан 4.

Услови за остваривање права на стипендију за ученике средњих школа су:
-  да су држављани Републике Србије;
- да  родитељи или старатељи ученика имају пребивалиште на територији општине

Лапово најкасније до дана расписивања конкурса;
-  да су редовни ученици,  прве,  друге,  треће или четврте године средњих школа,  у

четворогодишњем трајању, чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или
јединица локалне самоуправе;

- да имају просечну оцену  5,00  током средњошколског образовања за ученике
друге, треће и четврте године средњих школа, а за ученике прве године средње школе
током виших разреда основне школе (од петог до осмог разреда);

-  да истовремено не примају више стипендија из општинског,  градског,
републичког буџета или из средстава других правних лица која су корисници буџета;

- да испуњавају критеријуме у вези социјално-економског статуса породице,
прописане овом Одлуком.
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Члан 5.
Потребна документа која се достављају уз пријаву (у оригиналу или овереној

фотокопији), којима се доказује испуњеност услова из члана 4. ове одлуке су:
- потврда о редовном школовању издата од стране средње школе коју ученик

похађа;
- фотокопија личне карте (извод из читача) ученика уколико је пунолетан, док се за

малолетног ученика доставља фотокопија личне карте родитеља/старатеља (извод из
читача);

- оверена фотокопија сведочанстава претходно завршених разреда;
- фотокопија дипломе или потврде школе или организатора такмичења о освојеној

награди  уколико је ученик освојио неку од награда на међународном, републичком,
окружном и општинском такмичењу признате од Министарства просвете Републике
Србије у школској години која претходи објављивању конкурса (Календар такмичења и
смотри ученика);

- оверена изјава подносиоца пријаве да није корисник других општинских,
градских, републичких стипендија или стипендија из средстава других правних лица која
су корисници буџета, или уколико је корисник, да ће се по добијању стипендије општине
Лапово одрећи других стипендија (за малолетне средњошколце изјаву даје
родитељ/старатељ);

- уверење о приходима по члану породице у првих шест месци у календарској
години у којој се расписује Конкурс, надлежног општинског органа.

Члан 6.
Редослед кандидата за остваривање права на стипендију утврђује се на основу

следећих критеријума:
- успех остварен у претходно завршеним разредима средње школе
- освојене награде
- социјално-економски статус породице
Успех остварен у претходно завршеним разредима средње школе вреднује се бројем

бодова који је једнак просечној оцени.
За ученике првих разреда средње школе, успех остварен у вишим разредима

основне школе, вреднује се бројем бодова који је једнак просечној оцени.
Освојене награде на међународном, републичком, окружном и општинском

такмичењу признате од Министарства просвете Републике Србије у школској години која
претходи објављивању конкурса (Календар такмичења и смотри ученика), вреднују се
бројем бодова:

- освојено прво место на међународном такмичењу - 4 бода;
- освојено друго место на међународном такмичењу - 3,50 бодова;
- освојено треће место на међународном такмичењу - 3,25 бодова;
- освојено прво место на републичком такмичењу - 3 бода;
- освојено друго место на републичком такмичењу - 2,75 бодова;
- освојено треће место на републичком такмичењу - 2,50 бодова;
- освојено прво место на окружном такмичењу-  2,25 бодова;
- освојено друго место на окружном такмичењу-2 бода;
- освојено треће место на окружном такмичењу-1,75 бодова;
- освојено прво место на општинском такмичењу - 1,50 бодова;
- освојено друго место на општинском такмичењу -1,25 бодова;
- освојено треће место на општинском  такмичењу - 1 бод.

Члан 7.
Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних

месечних прихода по члану породице ученика у првих шест месци у календарској години у
којој се расписује Конкурс, и то:
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1) до 20% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици
Србији - 5 бодова;

 2) од 20% до 30% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 3 бода;

3) од 30% до 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 2 бода;

4) више од 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици
Србији - 0 бодова.

Просечна зарада из става 1. овог члана рачуна се према подацима републичког
органа надлежног за послове статистике за месец јули у календарској години у којој се
расписује Конкурс.

ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ЗА СТУДЕНТЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Члан 8.
Услови за остваривање права на стипендију за студенте високошколских установа

су:
- да су студенти студија првог степена (основне академске студије и основне

струковне студије) или студија другог степена (мастер академске студије);
- да нису у радном односу за студенте другог степена студирања;
- да су држављани Републике Србије;
- да имају пребивалиште на територији општине Лапово најкасније до дана

расписивања конкурса;
- да су студенти чије се студије финансирају из буџета Републике Србије,

Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
- да су студенти  на некој од високошколских установа чији је оснивач Република

Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
- да имају успех са најнижом просечном оценом 8,00 током свих година студија уз

услов давања године за годину;
- за студенте првих година високошколских установа,  бодовање се врши на тај

начин, што се успех остварен у средњој школи вреднује бројем бодова који је једнак
двострукој просечној оцени;

-  да истовремено не примају више стипендија из општинског,  градског,
републичког буџета или из средстава других правних лица која су корисници буџета;

- да испуњавају критеријуме у вези социјално-економског статуса породице,
прописане овим Одлуком.

Члан 9.
Потребна документа која се достављају уз пријаву (у оригиналу или овереној

фотокопији), којима се доказује испуњеност услова из члана 8. ове одлуке су:
- фотокопија личне карте (извод из читача) студента;
- потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита током

студирања до дана расписивања конкурса;
- потврда факултета да је студент чије се студије финансирају из буџета Републике

Србије први пут уписао одређену годину студија у школској години у којој је објављен
конкурс и да је стицао услов давања године за годину;

- сведочанства о завршеном првом, другом и трећем односно четвртом разреду
средње школе за студенте прве године студије;

- за студенте другог степена студија  извод из евиденције незапослених лица
Националне службе за запошљавање или потврда надлежног органа, којом се потврђује да
студент није у радном односу;

- оверена изјава подносиоца пријаве да није корисник других општинских,
градских, републичких стипендија или стипендија из средстава других правних лица која
су корисници буџета, или уколико је корисник, да ће се по добијању стипендије општине
Лапово одрећи других стипендија;
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- уверење о приходима по члану породице у првих шест месци у календарској
години у којој се расписује Конкурс.

Члан 10.
Редослед кандидата за остваривање права на студентску стипендију утврђује се на

основу следећих критеријума:
- успех остварен у средњој школи за студенте прве године првог степена студија, а

за студенте  осталих година студија првог степена (основне академске студије и основне
струковне студије) или студија другог степена (мастер академске студије) током
студирања, односно према оствареној просечној оцени за време студирања и

- социјално-економски статус породице.
Успех остварен у средњој школи, вреднује се бројем бодова који је једнак

двострукој просечној оцени.
Успех остварен током студирања вреднује се висином просечне оцене свих

положених испита до дана расписивања конкурса.
Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних

месечних прихода по члану породице студента у првих шест месци у календарској години
у којој се расписује Конкурс, и то:

1) до 20% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици
Србији - 5 бодова;

 2) од 20% до 30% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 3 бода;

3) од 30% до 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 2 бода;

4) више од 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици
Србији - 0 бодова.

Просечна зарада из става 4. овог члана рачуна се према подацима републичког
органа надлежног за послове статистике за месец јули у години у којој се расписује
Конкурс.

ПОСТУПАК

Члан 11.
Ученичке и студентске стипендије се додељују на основу конкурса за доделу

стипендија ученицима средњих школа и студентима високошколских установа.
Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија расписује Општинско веће

општине Лапово.
Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија објављује се у на званичној

интернет презентацији општине Лапово и на огласној табли у седишту јединице локалне
самоуправе.

Члан 12.
Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија нарочито садржи:
- услове за доделу стипендија;
- критеријуме за рангирање учесника конкурса;
- број и номинални износ стипендија;
- потребна документа којима се доказује испуњеност услова;
- рок за пријављивање на конкурс;
- место, време и начин достављања пријаве и документације.

Члан 13.
Пријава на конкурс, са потребним документима, подноси се непосредно преко

писарнице или путем поште.
Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се преузима на званичној

интернет презентацији општине Лапово  или непосредно на писарници Општинске управе.
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Члан 14.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана објављивања конкурса.

Члан 15.
Разматрање поднетих пријава и формирање предлога ранг листа врши Комисија за

доделу стипендија ученицима и студентима општине Лапово (у даљем тексту: Комисија).
Комисију решењем образује Општинско веће општине Лапово.
Број чланова и састав комисије одређује се решењем о образовању комисије.
Комисија је дужна да воде записник о свом раду.
Стручне и административне послове за потребе комисије обавља Одељење за

општу управу, друштвене делатности и заједничке послове.
Члан 16.

Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за
пријављивање. Неблаговремене пријаве неће се разматрати и по окончању поступка, исте
ће бити враћене подносиоцу пријаве.

Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну
документацију која је наведена у конкурсу, а коју Комисија одбацује као неисправну.

Члан 17.
Комисија разматра  пријаве које су пристигле на конкурс, врши рангирање у складу

са овим Одлуком, сачињава  предлоге ранг-листи за доделу стипендија ученицима и
студентима, понаособ, објављује их на огласној табли Општинске управе и на званичном
интернет сајту општине Лапово.

Члан 18.
Кандидати за остваривање права на стипендију за ученике средњих школа се

рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим критеријумима и мерилима за
доделу стипендија.

Уколико два или више кандидата оствари исти број бодова према утврђеним
мерилима и критеријумима, предност при рангирању ће имати кандидат који је освојио
више место на такмичењу вишег ранга.

Члан 19.
Кандидати за остваривање права на стипендију за студенте рангирају се према

укупном броју бодова оствареним по свим критеријумима и мерилима за доделу
стипендија.

Уколико два или више кандидата оствари исти број бодова према навденим
мерилима и критеријумима, предност при рангирању ће имати кандидат који има:

- вишу просечну оцену током студија односно средње школе
- више највиших оцена током студија односно средње школе.

Члан 20.
Предлог ранг листе садржи: назив Комисије, правни основ за сачињавање предлога

ранг-листе, редни број, име и презиме подносиоца пријаве на конкурс, назив установе,
разред/годину студирања, просечну оцену током школовања/студирања, датум утврђивања
предлога ранг-листе и начин и рок за подношење приговора.

Сваки учесник конкурса има право да поднесе приговор на предлог ранг-листе у
року од пет дана од дана објављивања.

Члан 21.
Образложени приговор подноси се у писаној форми Комисији.
Рок за одлучивање по приговорима не може бити дужи од 10 дана од дана

изјављивања приговора.
Након одлучивања по приговорима, односно након истека рока за подношење

приговора, уколико нису поднети, Комисија утврђује коначне ранг-листе које доставља
Општинском већу са Записником о раду.
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Општинско веће општине Лапово доноси Решење о додели ученичких и
студентских стипендија за сваку школску годину и  исто објављује на огласној табли
Општинске управе општине Лапово и  на званичном интернет сајту општине Лапово.

Члан 22.
Уколико се по доношењу Решења о додели ученичких и студентских стипендија,

учесник конкурса који је остварио право на стипендију, изјасни да одустаје од стипендије,
право на стипендију остварује следећи најбоље рангирани кандидат са ранг листе.

Члан 23.
Сва права и обавезе између општине Лапово и корисника стипеније биће регулисане

посебним Уговором о стипендирању, који са сваким корисником закључује Председник
општине Лапово.

Члан 24.
Исплата стипендија вршиће се  у девет једнаких месечних рата, преко пословне

банке, почев од 01.10. текуће године до 30.06. наредне године.

Члан 25.
Корисник стипендије у обавези је да у општини Лапово, јавним предузећима и

установама чији је оснивач Општина, проведе најмање онолико времена колико је примао
стипендију општине Лапово, уколико постоји потреба за његовим радним ангажовањем.

Члан 26.
Корисник стипендије, односно његов родитељ, старатељ, хранитељ, брачни друг,

ванбрачни супружник или други сродник у првој или побочној линији сродства дужан је
да у року од 15 дана по престанку студирања, по било ком основу обавести о томе даваоца
стипендије.

Члан 27.
Уколико ученик или студент оствари право на ученичку и студентску стипендију на

основу нетачних и/или неистинитих података, губи право на стипендију уз обавезу
враћања примљене стипендије и накнаду штете.

УСЛОВИ, ПОСТУПАК И НАЧИН ДОДЕЛЕ НАГРАДА

Члан 28.
Општинско веће општине Лапово сваке године додељује пригодне награде:

- Ученицима првих разреда ОШ „Светозар Марковић“ Лапово у виду школског
прибора, приликом поласка у школу;

- Ученицима завршних разреда основне и Средње школе у Лапову– матурантима
(Ђаку генерације, носиоцима Вукових диплома и одличним учиницима), на крају
школске године;

Члан 29.
О врсти и висини награда из чл. 28. Одлуке, одлучује Општинско веће посебним

Решењем, а на основу предвиђених буџетских средстава у текућој години за ове намене.
Општинско веће општине Лапово доноси Решење о награђивању ученика на основу

Списка ученика достаављеног од стране ОШ „Светозар Марковић“ и Средње школе
Лапово.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о стимулисању и награђивању

ученика и студената са територије општине Лапово („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.
13/15).
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       Члан 31.
Ученици и студенти који су остварили право на новчану накнаду-стимулацију  на

основу ове Одлуке, настављају да примају новчане накнаде –стимулације, према
одредбама те Одлуке, а у складу са закљученим Уговорима.

Члан 32.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном

гласнику општине Лапово“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО

Број: 020-112/20-I-04

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Мирела Раденковић, ср.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:  020-143/2022-I
Датум: 19. 9. 2022. године
Л а п о в о

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона и локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021 –
др.закон),  члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Лапово („Службени гласник
општине Лапово“  ,  број 2/19),  а  у складу са чланом 11а.  став 15.  Закона о ученичком и
студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/2010, 55/2013, 27/2018-др. закон
и 10/2019), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 19. септембра 2022.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ И НАГРАЂИВАЊУУЧЕНИКА И

СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО

Члан 1.
У Одлуци о стипендирању и награђивању ученика и студената са територије

општине Лапово („Сл.  гласник општине Лапово“  бр.  15/20)  у члану 3.   став.  1.  после
алинеје 1. и 2. додају се две нове алинеје које гласе:

„ -  ученици средњих школа са инвалидитетом и
- студенти високошколских установа са инвалидитетом.“

Члан 2.
После члана 10. додају се чл. 10а  - 10г који гласе:

ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

„Члан 10а
Услови за остваривање права на стипендију за ученике средњих школа са

инвалидитетом су:
- да су држављани Републике Србије;
- да имају пребивалиште на територији општине Лапово најкасније до дана

расписивања конкурса;
- да су редовни ученици који су први пут уписали прву,  другу,  трећу или четврту

годину средње школе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или
јединица локалне самоуправе;

- да имају телесно оштећење или обољење које им трајно нарушава здравствено
стање;

- да истовремено не примају више стипендија из општинског, градског, републичког
буџета или из средстава других правних лица која су корисници буџета;

Члан 10б
Потребна документа која се достављају уз пријаву (у оригиналу или овереној

фотокопији) којима се доказује испуњеност услова из члана 10а ове одлуке су:
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- фотокопија личне карте (извод из читача) ученика уколико је пунолетан, док се за
малолетног ученика доставља фотокопија личне карте родитеља/старатеља (извод
из читача);

- потврда о редовном школовању издата од стране средње школе коју ученик похађа;
- оверена фотокопија сведочанстава претходно завршених разреда;
- решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или решење о потреби

туђе неге и помоћи и медицинска документација којом се доказује постојање
болести;

- оверена изјава подносиоца пријаве да није корисник других општинских, градских,
републичких стипендија или стипендија из средстава других правних лица која су
корисници буџета, или уколико је корисник, да ће се по добијању стипендије
општине Лапово одрећи других стипендија (за малолетне средњошколце изјаву даје
родитељ/старатељ);

ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ЗА СТУДЕНТЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Члан 10в
Услови за остваривање права на стипендију за студенте са инвалидитетом су:
-  да су држављани Републике Србије;
- да имају пребивалиште на територији општине Лапово најкасније до дана

расписивања конкурса;
- да су редовни студенти прве или виших година студија високошколских установа

са акредитованим студијским програмом;
-  да су претходној школској години остварили најмање 36 ЕСПБ поена, без обзира

на просечну оцену;
- да за исту годину студија у некој од претходних школских година нису  користили

друге општинске, градске, републичке стипендије или стипендија из средстава других
правних лица која су корисници буџета;

- право на стипендију има сваки студент са хендикепом који у току студирања имао
прекид континуитета у уписивању године за годином због прекида у студирању, губитка
статуса студента на буџету и других разлога;

- да има телесно оштећење или обољење које му трајно нарушава здравствено
стање.

Члан 10г
Потребна документа која се достављају уз пријаву (у оригиналу или овереној

фотокопији) којима се доказује испуњеност услова из члана 10в ове одлуке су:
- фотокопија личне карте (извод из читача) студента;
- потврда факултета о броју остварених ЕСПБ бодова у претходној школској години;
- решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или решење о потреби

туђе неге и помоћи и медицинска документација којом се доказује постојање
болести;

- оверена изјава подносиоца пријаве да није корисник других општинских, градских,
републичких стипендија или стипендија из средстава других правних лица која су
корисници буџета, или уколико је корисник, да ће се по добијању стипендије
општине Лапово одрећи других стипендија;

- оверена изјава подносиоца пријаве да за исту годину студија у некој од претходних
школских година нису користили друге општинске, градске, републичке стипендије
или стипендија из средстава других правних лица која су корисници буџета.“

Члан 3.
После члана 19. додају се чланови 19а и 19б који гласе:
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„Члан 19а
Кандидати за остваривање права на стипендију за ученике средњих школа са

инвалидитетом остварују право на стипендију без рангирања.

Члан 19б
Кандидати за остваривање права на стипендију за студенте високошколских

установа са инвалидитетом остварују право на стипендију без рангирања.“

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

општине Лапово“.

ПРЕДСЕДНИЦА

Мирела Раденковић,ср.


