
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

         На основу члана 19. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину (“Службени 
лист Града Ниша”, број 118/18,63/19,85/19 и 100/19), а у складу са Одлуком о усвајању 
локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 18/17), Закључком Градског већа Града Ниша број 
1147-36/2019-03 од 22.11.2019. године и члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („ Службени лист Града Ниша”, број 1/13, 95/16, 98/16, 124/16 и 144/16), 
Градско веће Града Ниша на седници одржаној 10.12.2019. године,  доноси  

РЕШЕЊЕ 

I Усваја се Правилник о додели стипендија ученицима средњих школа ромске 
националности за школску 2019/2020 годину чији је текст саставни део овог Решења. 

 II Град Ниш у школској 2019/2020 години доделиће 30 стипендија ученицима средњих 
школа ромске националности. 

III Месечна висина стипендијe за школску 2019/2020. годину утврђује се у износу од 
5.000, 00 РСД, што за период од 01.09.2019.-15.06.2020. године износи 47.500,00 РСД по 
ученику. 

 IV Укупна вредност стипендија за школску 2019/2020. годину износи 1.425.000,00 РСД. 

V Средства за реализацију овог решења дефинисана су Локалним акционим планом за 
унапређење положаја Рома на територији Града Ниша, а предвиђена су Одлуком о буџету 
Града Ниша за 2019. годину (“Службени лист Града Ниша”, број 118/18,63/19,85/19 и 
100/19) у глави 4.1, програм 11, програмска активност 0901-0004, функција 090, позиција 
191/1,  економска класификација 424. 

VI Налаже се Градоначелнику Града Ниша да распише Конкурс за стипендирање ученика 
средњих школа ромске националности који је саставни део ове одлуке као и обрасци за 
конкурисање. 

VII Поступак за доделу стипендија спровешће Комисија коју ће именовати 
Градоначелник. Стручне и административне послове за потребе Комисије обављаће 
Секретаријат за дечију и социјалну заштиту. 

 



О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Града Ниша донела је Одлуку о усвајању локалног акционог плана за 
унапређење положаја Рома на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
18/17). Одлуком Скупштине Града Ниша дефинисана су средства за имплементацију 
Локалног акционог плана у износу од по 5.000.000,00 РСД по години имплементације, 
почев од 2018. године. Један од специфичних циљева ЛАП- а у области образовања је 
осим потпуног обухвата деце ромске националности и материјална и финансијска 
подршка ромским ученицима. 

 Консензусом постигнутим са представницима ромске заједнице у Нишу, као један 
од приоритета за 2019. годину, дефинисано је и стипендирање ученика ромске 
националности у средњим школама. Уочено је да је велики диспаритет између ученика 
који похађају  основну школу и ученика који похађају средњу школу или су на студијама. 

Обезбеђење стипендија за децу у средњим школама представљало би подстицајну 
меру деци ромске националности да наставе школовање, образовање и усавршавање и 
превенцију социјално економских последица које доноси овакво стање у образовању 
ромске популације на територији Града Ниша.  

Средства за реализацију овог решења дефинисана су Локалним акционим планом за 
унапређење положаја Рома на територији Града Ниша, а предвиђена су Одлуком о буџету 
Града Ниша за 2019. годину (“Службени лист Града Ниша”, број 118/18, 63/19,85/19 и 
100/19) у глави 4.1, програм 11, програмска активност 0901-0004, функција 090, позиција 
191/1,  економска класификација 424. 

            Из свега напред изложеног, Градско веће Града Ниша, а у циљу израде делотворног 
механизма спречавања осипања ученика ромске националности из образовног система, 
увођењем постицајних мера за школовање ромске деце на својој територији, доноси 
решење као у диспозитиву. 

Број:  1216-14/2019-03 

У Нишу, 10.12.2019. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

ПРЕДСЕДНИК 

Дарко Булатовић 
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ПРАВИЛНИК  
 ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА  РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 
 
I УВОДНА ОДРЕДБА 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником утврђује се: ближи услови за остваривање права ученика 
ромске националности на  стипендију, критеријуми за утврђивање редоследа, 
начин остваривања права ученика на стипендију и начин вођења евиденције о 
одобреним ученичким стипендијама.  
 
 

II  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УЧЕНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ НА 
УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
 

2. Члан 2. 
 

Право на ученичке стипендије у складу са Одлуком о усвајању Локалног акционог 
плана за побољшање положаја Рома на територији Града Ниша 2017-2019. година, 
имају ученици ромске националности  средњих школа чији је оснивач Република 
Србија или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени 
разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета 
Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који постижу 
најмање  добар успех (2,50) у учењу и који  из владања немају негативну оцену  (1) 
у току школовања и чији родитељ или старатељ има пребивалиште или боравиште 
на територији Града Ниша. 
 

 
 



 
Члан 3. 

 
На конкурс за доделу стипендија ромским ученицима могу се пријавити ученици I 
разреда средње школе који су у VIII разреду основне школе постигли најмање  
добар успех (2,50), односно ученици од II до IV разреда средње школе који су у 
претходно завршеном разреду средње школе постигли најмање  добар успех ( 2,50), 
и који из владања имају најмању оцену добар 3  у предходном разреду. 

 
2.КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА 

 
Члан 4. 

 
Редослед кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу: 
 
1)Успеха оствареном у претходном школовању, и то: 
 
– општег успеха из VIII разреда основне школе- за ученике I разреда средње школе, 
односно општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе- за ученике 
осталих разреда средње школе, 
 
- уписаног разреда средње школе. 
 

Члан 5. 
 

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова и то: 
 
1) општи успех из VIII разреда основне школе, за ученике I разреда средње школе- 
исказује се бројем бодова у висини општег успеха из VIII разреда основне школе  
( од 25 до 50) 
 
2) општи успех из претходно завршеног разреда средње школе, за ученике осталих 
разреда средње школе- исказује се бројем бодова у висини општег успеха из 
претходно завршеног разреда средње школе ( од 25 до 50) 
 
3) број бодова за разред средње школе у који је ученик уписан износи: 
 
- за I разред                 15 бодова 
- за II разред                30 бодова 
- за III разред              45 бодова 
-за IV разред               60 бодова   
 
 
 
 

 



 
 

3. УСЛОВИ И НАЧИН ДОДЕЛЕ СТИПЕНДИЈЕ 
 

Члан 6. 
 

          Градско веће Града Ниша, према расположивим средствима у буџету  
Града Ниша за одређену годину дефинисаних за реализацију  ЛАП-а,  Решењем 
утврђује број и висину стипендија за ученике средњих школа ромске 
националности. 

Члан 7. 
 

 Стипендије се додељују за период од 01. септембра до 15 јуна текуће 
школске године. 

 
Члан 8. 

  
          После доношења Решења из претходног члана, Градоначелник расписује, 
а Комисија коју он именује решењем спроводи Јавни конкурс, за текућу 
школску годину. Јавни конкурс се објављује на интернет страни Града Ниша и 
огласној табли Градске управе Града Ниша. 
          Јавни конкурс за доделу стипендија садржи  нарочито: услове за доделу 
ученичке стипендије, обавештење о потребним доказима,односно документима, 
износ и број стипендија, рокове за пријављивање на конкурс и одлучивање о 
додели стипендија, критеријуме за одређивање редоследа кандидата и поступак 
спровођења конкурса. 
         Јавни конкурс за  школску 2019/2020 годину расписаће се по усвајању 
овог Правилника  од стране Градског већа Града Ниша. 
         За наредне школске године, јавни конкурс биће расписан по утврђивању 
броја стипендија за предметну годину, а најкасније до децембра месеца за 
текућу школску годину. 

Члан 9. 
 

              На основу расписаног конкурса, пунолетни ученици или њихови родитељи 
или старатељи подносе Комисији за спровођење конкурса  пријаву са потребном 
конкурсном документацијом  у року  од 8 (осам) дана од дана објављивања на 
интернет страни Града Ниша и огласној табли Градске управе Града Ниша. 
              Пријава се подноси лично у канцеларији 36 Градске управе Града Ниша, 
Секретаријата за дечију и социјалну заштиту, улица Пријездина број 1. 
 
               Кандидат  односно његов родитељ или старатељ, приликом пријављивања 
на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у 
Конкурсу и чине његов саставни део: 

 
 

 



 
 

1. Оригиналну Пријаву за доделу стипендија за ученике ромске 
националности средњих школа  (ОБРАЗАЦ број 1.- ПРИЈАВА) 

 
2. Оверену Потврду од средње школе коју ученик похађа да је  уписан за 

текућу  школску  годину као редован ученик (ОБРАЗАЦ број 2.-
ПОТВРДА); 
 

3. Оверену фотокопију сведочанства о завршеном претходном разреду; 
 

4. Изјаву да кандидат није корисник друге стипендије  (ОБРАЗАЦ број 3.-
ИЗЈАВА); 
 

5. Оверену Потврду да је кандидат припадник ромске националне мањине  
(ОБРАЗАЦ број 4 – ПРИПАДНОСТ ромској националној мањини)  

 
6. Оригинал или фотокопију Уверења о држављанству Републике 

Србије ученика, без обзира на датум издавања; 
 

7. Потврду о пребивалишту или боравишту или копију личне карте 
родитеља/старатеља. 
 

      
4. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 

 
Члан 10. 

 
            Одлуку о избору кандидата доноси Градско веће Града Ниша на предлог 
Комисије која врши бодовање на основу критеријума из овог Правилника. 
 Одлука Градског већа Града Ниша из става 1. овог члана, објављује се  на 
интернет страни Града Ниша и огласној табли Градске управе Града Ниша.  
 Кандидати имају право приговора на објављену Одлуку из става 2. овог 
члана Градском већу Града Ниша у року од 3 (три) дана од дана објављивања.  
 Одлука Градског већа након разматрања приговора је коначна и објављује се 
на интернет страни Града Ниша. 
 

Члан 11. 
 
            На основу одлуке Градског већа Града Ниша о додели  стипендија, 
пунолетни ученик, односно родитељ или старатељ ученика закључују уговор о 
стипендији са Градоначелником  Града Ниша, којим се ближе уређују права и 
обавезе у вези са коришћењем стипендије. 
 
 
           Стипендије се додељују без обавезе враћања. 



 
 

Члан 12. 
 
           Кориснику ученичке стипендије обуставља се исплата одобрене стипендије у 
случају нетачно приказаних података, када истовремено прима неку другу 
стипендију или сличан облик давања из буџета Републике Србије или неких других 
фондова или напусти редовно школовање. 
            Корисник или његов родитељ или старатељ су у обавези да врате примљена 
средства по основу стипендије. 
 
 
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 13. 
 Измене и допуне овог Правилника врше се по поступку по коме је и донет. 
 

Члан14. 

 
             Овај  Правилник ступа на снагу  даном објављивања у „Службеном листу 
града Ниша“. 
 
 
Број: 1216-14/1/2019-03 
У Нишу 10.12.2019. године 
                                                                                                              
                                                                         
            

                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
                                                                                                       
                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                 Дарко Булатовић 
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