
Овај пројекат финансира Европска унија 
кроз ИПА 2014 директни грант који реализујe 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Ова публикација је објављена уз финан-
сијску помоћ Европске уније. За садржину 
ове публикације искључиво је одговорно 
Министарство просвете, науке и технолош-
ког развоја и та садржина нипошто не изра-
жава званичне ставове Европске уније
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ПОСТУПАК КОНКУРИСАЊА
Кандидат за добијање стипендије подноси 
пријаву са потребном конкурсном документа-
цијом у просторијама средње школе у коју је 
уписан.

Секретар школе или лице које задужи дирек-
тор школе прегледа документацију, утврђује 
да ли је потпуна, тражи евентуалне допуне и 
организује у року од три дана од закључења 
конкурса слање документације препоруче-
ном поштом на адресу:

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије
(за пројектни тим ИПА 2014 -
„ЕУ подршка ромским ученицима за наста-
вак средњошколског образовања“)
11 060 Београд
Захумска 14, IVа спрат, Канцеларија 415

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА
Рок за пријављивање на Конкурс је од 1. до 
20. новембра 2019. године. Печат поште на 
коверти може бити најкасније 20. новембар 
2019. године. 

Неблаговремена и непотпуна конкурсна 
документација неће бити разматрана.

мањине која је објављена као део овог 
Конкурса и може се преузети и штам-
пати са интернет адресе Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије (ОБРАЗАЦ број 5. 
- ИЗЈАВА о припадности ромској наци-
оналној мањини, преузети на следећој 
интернет страни http://www.mpn.gov.rs/
konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/) или се 
одштампана може добити поштом на 
електронски захтев средње школе коју 
ученик похађа (адреса електронске по-
ште: ipa2014romskestipendije@mpn.gov.
rs);

Оригинал или фотокопију 7. Уверења о 
држављанству Републике Србије 
ученика, без обзира на датум издавања 
или уместо уверења о држављанству - 
штампане податке са електронске личне 
карте или фотокопију важеће личне кар-
те (без чипа) родитеља или старатеља 
ученика; 

Поднета конкурсна документа се не враћају.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Запослени у школама, ученици и родитељи/
старатељи питања у вези са документацијом 
и процедуром конкурисања, као и друга 
питања у вези са процедуром припреме ранг 
листе и доделом стипендија могу поставити 
електронским путем на адресу електронске 
поште: ipa2014romskestipendije@mpn.gov.
rs или телефонским путем позивом на број 
011-2401-911, локал 254 сваког радног дана 
од 10-14 часова.

Овај пројекат финансира 
Европска унија

!



У оквиру пројекта „ЕУ подршка ромским 
ученицима за наставак средњошколског 
образовања“ који се финансира из средстава 
Инструмента претприступне помоћи Европс-
ке уније кроз ИПА 2014 директни грант, а који 
реализује Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја, објављује се конкурс за 
доделу стипендија ученицима ромске нацио-
налности који редовно похађају трогодишње 
и четворогодишње средње школе у школској 
2019/20. години.

УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕ-
НИЦИМА

Ученик може да учествује на Конкурсу за до-
делу стипендија у оквиру Пројекта уколико 
испуњава следеће услове:

да је држављанин Републике Србије;1. 

да је припадник ромске националне 2. 
мањине;

да није корисник стипендија и кредита 3. 
других институција/установа или стипен-
дија које се додељују од стране орга-
низација које су директни и индиректни 
корисници буџета Републике Србије;

да је школске 2019/20. године уписан 4. 
први пут као редован ученик у одређе-
ни разред средње школе (гимназије, 
стручне, уметничке и мешовите) у трого-
дишњем или четворогодишњем трајању 
чији је оснивач Република Србија, од-
носно аутономна покрајина;

да је претходни разред завршио са опш-5. 
тим успехом, односно, просечном оценом 
најмање 2,00 до 5,00 и да из владања 
има најмање оцену добро (3) и да има 
највише 30 неоправданих изостанака;

konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/)) или се 
одштампана може добити поштом као 
препоручена пошиљка, на електрон-
ски захтев средње школе коју ученик 
похађа (адреса електронске поште: 
ipa2014romskestipendije@mpn.gov.rs);

Оверену Потврду средње школе коју 2. 
ученик похађа да је уписан први пут 
у одређени разред школске 2019/20. 
године као редован ученик (ОБРАЗАЦ 
број 2.- ПОТВРДА, преузети на следећој 
Интернет страни http://www.mpn.gov.rs/
konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/);

Оверену Потврду школе у којој је ученик 3. 
завршио претходни разред о општем 
успеху ученика, оцени из владања и 
броју оправданих и неоправданих из-
останака у школској 2019/20. години 
(ОБРАЗАЦ број 3.- ПОТВРДА, преузе-
ти на следећој Интернет страни http://
www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-
konkursi/);

Оверену фотокопију сведочанства о за-4. 
вршеном претходном разреду;

Изјаву да кандидат није корисник дру-5. 
ге стипендије, а која је објављена као 
део овог Конкурса и може се преузети и 
штампати са интернет адресе Министар-
ства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије (ОБРАЗАЦ 
број 4. - ИЗЈАВА, преузети на следећој 
интернет страни http://www.mpn.gov.rs/
konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/) или се 
одштампана може добити на електрон-
ски захтев (адреса електронске поште:  
ipa2014romskestipendije@mpn.gov.rs);

Изјаву родитеља/старатеља да је кан-6. 
дидат припадник ромске националне 

Број и висина ученичких стипендија утврђена 
је према расположивим средствима у оквиру 
Пројекта за 2019/20. школску годину. Укупан 
број расположивих стипендија је 500 на де-
сетомесечном нивоу. 

Корисници стипендија у оквиру пројекта 
Ромског образовног фонда „Поспешивање 
запошљивости младих Рома – фаза II“ у 
школској 2018/19. години, остварују право на 
стипендију у оквиру овог Конкурса у школској 
2019/20, уколико благовремено поднесу све 
Конкурсом прописане обрасце по процедури 
предвиђеном Конкурсом.

Ученици ромске националности који су апли-
цирали на конкурсу Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја до 30. септем-
бра, а нису остварили право на стипендију, 
могу конкурисати тако што подносе само 
Образац 1 – Пријаву и Образац 3 – Потврду 
школе о општем успеху ученика, оцени из 
владања и броју оправданих и неоправданих 
изостанака у школској 2018/19. години, про-
писане овим Конкурсом.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат приликом пријављивања на Кон-
курс подноси следећа документа, односно 
обрасце који су наведени у Конкурсу и чине 
његов саставни део:

Оригиналну Пријаву за доделу стипен-1. 
дија за ученике ромске националности 
средњих школа која је објављена као 
део овог Конкурса и може се преузети и 
штампати са интернет адресе Министар-
ства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије (ОБРАЗАЦ 
број 1. - ПРИЈАВА, преузети на следећој 
интернет страни: http://www.mpn.gov.rs/


