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На основу члана 10. и 26. Закона о 

задужбинама, фондацијама и фондовима, 
(“Службени гласник РС'', број 59/89) и члана 7. 
Одлуке о оснивању Фонда за доделу стипендија и 
награда на подручју општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, број 
2/2002), 

Управни одбор Фонда, на седници одржаној 
23.08.2002. године, донео је 

 
П Р А В И Л Н И К 

Фонда за доделу стипендија и награда на 
подручју општине Пожаревац 

 
І  OCHOBHE ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1.  

Овим Правилником ближе се утврђују послови 
и задаци Фонда за доделу стипендија и награда на 
подручју општине Пожаревац (у даљем тексту: 
Фонд), унутрашња организација и финансирање, 
извори и начин обезбеђивања средстава, намена и 
начин коришћења средстава, права и обавезе 
чланова и корисника Фонда, представљање Фонда, 
делокруг органа управљања и друга питања од 
значаја за пословање Фонда уређена Законом и 
Одлуком о оснивању Фонда. 

 
Члан 2.  

Фонд има својство правног лица са правима и 
обавезама утврђеним Законом, Одлуком о оснивању 
Фонда и овим Правилником. 

 
Члан 3.  

Оснивач Фонда је општина Пожаревац. 
 

Члан 4.  
Рад Фонда је јаван. 
 

Члан 5.  
Фонд послује под називом: “ФОНД ЗА 

ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И НАГРАДА НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ”. 

Седиште Фонда је у Пожаревцу, Улица 
Дринска бр. 2. 

 
Члан 6.  

У правном промету са трећим лицима, Фонд 
заступа секретар,  у оквиру  регистроване делат-
ности, у складу са Законом, Одлуком о оснивању и 
овим Правилником. 

Секретар Фонда је и наредбодавац за извршење 
финансијског плана Фонда. 

 
Члан 7.  

Фонд има печат округлог облика, пречника 35 
mm, на коме је по ободу, ћириличним писмом, 
исписан текст: 

ФОНД ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И 
НАГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПОЖА-
РЕВАЦ, а у средини печата ПОЖАРЕВАЦ. 

Фонд има штамбиљ правоугаоног облика, вели-
чине 60хЗ5 mm, са текстом: 

ФОНД ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И 
НАГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕ-
ВАЦ, БРОЈ , ДАТУМ  , ПОЖАРЕВАЦ. 

 
Члан 8.  

Промет новчаних средстава Фонда обавља се 
преко жиро-рачуна број: 42900-652-0-2001193, код 
Завода за обрачун и плаћања - Филијала у 
Пожаревцу. 

 
ІІ  ДЕЛАТНОСТ ФОHДА 

 
Члан 9.  

Основна делатност Фонда је стипендирање 
студената и ученика основних и средњих школа чије 
је пребивалиште на територији општине Пожаревац. 

 
Члан 10. 

 
Фонд обавља следеће послове и задатке: 
- дефинише дугорочну политику стипендирања 

студената образовних профила за којима постоји 
потреба у привреди општине Пожаревац, као и 
јавним предузећима, установама и организацијама 
чији је оснивач Општина, 

- ангажује се на обезбеђивању средстава за 
Фонд, 

- утврђује критеријуме за избор корисника 
стипендија, 

- утврђује критеријуме за доделу награда 
успешним ученицима основних и средњих школа, 

- континуирано прати талентоване ученике и 
студенте, 

- сарађује са друштвеним, државним и при-
ватним предузеђима, 

- предлаже мере за усавршавање рада Фонда, 
- обавља и друге послове и задатке везане за 

праћење и стипендирање студената, као и доделу 
награда ученицима основних и средњих школа. 

 
ІІІ  ЧЛАНОВИ ФОНДА 

 
Члан 11. 

 
Чланство у Фонду је добровољно, изузев за 

организације, установе и јавна предузећа чији је 
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оснивач општина Пожаревац, где је чланство 
обавезно. 

Чланом Фонда може постати свако правно и 
физичко лице. 

 
Члан 12.  

Статус члана Фонда могу стећи сва правна и 
физичка лица која прихвате обавезу да сваке године 
уплаћују у Фонд новчана средства, најмање у 
висини прописане чланарине. 

Висину чланарине за сваку годину утврђује 
Управни одбор Фонда, најкасније до 31. децембра 
текуће године, за наредну годину. 

 
Члан 13.  

Донатором Фонда сматра се свако правно и 
физичко лице које у току године уплати новчана 
средства у Фонд. 

 
Члан 14.  

Чланови Фонда имају права и обавезе: 
- да предлажу чланове у органе управљања 

Фондом, 
- да учествују у утврђивању политике и реа-

лизације циљева и задатака Фонда, 
- да редовно уплаћују своје чланске улоге, 
- да предлажу критеријуме за доделу стипендија 

студентима, 
- да дају своје мишљење о предлозима других 

субјеката за доделу једнократних награда учени-
цима основних и средњих школа. 

 
 

ІV  СРЕДСТВА ФОНДА 
 

Члан 15. 
 
Средства Фонда чине: 
- средства Оснивача, 
- средства чланарине, 
- средства донатора (државних, друштвених, 

мешовитих и приватних предузећа и појединаца), 
- средства од легата и поклона, 
- средства из других извора у складу са За-

коном.  
Члан 16.  

Средства Фонда су наменска и користе се за 
доделу стипендија и награда у складу са годишњим 
финансијским планом. 

 
Члан 17. 

 
Средства којима располаже Фонд су у државној 

својини. 
Члан 18.  

Средства Фонда распоређују се и троше на 
основу финансијског плана који доноси и чије 
извршење контролише Управни одбор Фонда. 

 
Члан 19. 

 
Управни одбор Фонда најкасније до 31. 12. 

текуће године утврђује финансијски план за наредну 

годину и износе средстава  које обезбеђује Оснивач 
и чланови Фонда. 

 
 

V  КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 20.  
Сваке године финансијским планом Фонда 

утврђују се средства за стипендирање  студената, а 
посебном одлуком средства за доделу награда 
ученицима основних и средњих школа. 

 
Члан 2l. 

 
Број и висину стипендија за наредну школску 

годину према нивоима образовања и исказаним 
потребама организација, установа и јавних 
предузећа чији је оснивач општина, утврђује 
Управни одбор посебном одлуком најкасније до 
краја шестог месеца текуће школске године за 
наредну годину. 

 
Члан 22. 

 
Право на стипендију имају студенти који први 

пут уписују школску годину. 
Право на награду имају ученици основних и 

средњих школа који су освојили једно од прва три 
места на републичком, савезном или међународном 
такмичењу. 

 
Члан 23. 

 
Након доношења одлуке из чл. 21 овог 

Правилника, Управни одбор Фонда расписује 
конкурс за доделу стипендија најкасније до 30. 
септембра текуће године за наредну школску 
годину. 

Конкурс се објављује у листу ''Реч народа”, 
једном дневном листу и огласној табли СО 
Пожаревац и отворен је 15 дана. 

Награде се додељују једнократно на основу 
предлога школа, предузећа, других установа или 
појединаца. 

 
Члан 24. 

 
Конкурс за доделу стипендија садржи: 
- број стипендија према врсти факултета, 
- висину стипендија, 
- услове које кандидат треба да испуни за до-

делу стипендије, 
- рок за пријављивање на конкурс, 
- рок за одлучивање по конкурсу, 
- друге потребне податке. 
 

Члан 25. 
 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија, која 

има председника и 4 члана. 
Конкурсну комисију сачињавају представници 

јавних предузећа, установа и организација које врше 
стипендирање студената. 

Конкурсну комисију именује Управни одбор 
Фонда на период од годину дана. 
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Члан  26. 
 
Избор кандидата врши Управни одбор на 

предлог Конкурсне комисије. 
Управни одбор задржава право да по 

закључењу конкурса, а пре избора кандидата, 
изврши прерасподелу утврђеног броја стипендија, 
уколико се за поједине факултете не пријаве 
кандидати који испуњавају услове конкурса. 

 
Члан 27. 

 
Стипендије се додељују за период од једне 

годнне и то од 01. 10. текуће године до 30. 09. 
наредне године. 

Стипендија ће бити продужена ако корисник 
достави доказ о упису наредне године студија и 
висини просечне оцене у претходној години 
најкасније до 31. 10. текуће године. 

Право на стипендију губи корисник који не 
достави доказе из претходног става. 

Изузетно, право на продужење стипендије може 
остварити једанпут у току школовања корисник који 
је обновио упис године, под условом да је до обнове 
уписа дошло  из оправданих разлога као што су 
болест корисника или болест члана уже породице, 
смрт члана уже породице, материјални разлози и 
слично. 

 
 
 

VІ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 
СТИПЕНДИЈЕ 

 
Члан 28. 

 
Критеријуми за избор корисника стипендије су: 
- година студија, 
- постигнути успех на претходној години сту-

дија и број датих испита из претходне године, који 
треба да износи најмање 80% укупног броја испита, 

- материјални критеријум. 
 

Члан 29. 
 
Рангирање кандидата за доделу стипендија 

врши се према укупној оцени, с тим што се као 
критеријум узима одређен број бодова према години 
студија и постигнутом успеху на претходној години 
студија и то на следећи начин: 

1. Година студија 
- I година студија                                     1 бод 
- II година студија                                    2 бода 
- III година студија                                   3 бода 
- IV година студија                                   4 бода 
- V, VІ година студија и апсолвенти      5 бодова 
- постдипломске студије                          6 бодова 
2. Постигнут успех на претходној години сту-

дија 
- просечна оцена најмање              7,50    1    бод 

        - просечна оцена најмање              8,00    2    бода 
        - просечна оцена најмање              8,50    3    бода 
        - просечна оцена најмање              9,00    4    бода 

Студенти прве године студија (бруцоши) који 
су се приликом уписа на факултет на ранг листи 
налазили у првих 20%,  добијају 3 бода. 

Материјални положај кандидата узима се као 
корективни критеријум на тај начин што ће лица 
која су корисници социјалне помоћи, дечијег 
додатка, из породице са већим бројем деце или 
већим бројем студената имати предност над канди-
датом који има исти број бодова. 

 
Члан 30. 

 
Од укупног броја стипендија којима Фонд 

располаже десет процената одобриће се студентима 
са просечном оценом мањом од 7,50, уколико су 
корисници социјалне помоћи или потичу из 
породица са примањима испод просечне месечне 
зараде по запосленом у Републици Србији. 

 
Члан 3l. 

 
Рангирање кандидата за доделу стипендија 

врши се према укупној оцени. 
 

Члан 32. 
 
Уколико више кадидата применом критеријума 

из. чл. 29 оствари исти број бодова, те им се не може 
утврдити редослед на ранг листи до броја пред-
виђених стипендија, предност ће имати кандидат 
који је постигао бољи успех у претходној години 
школовања изражен кроз просечну оцену. 

 
Члан  33. 

 
Право на коришћење стипендије остварују и 

постдипломци који су за време основних студија 
имали просечну оцену најмање 8,50, основне 
студије завршили у предвиђеном року, а нису 
старији од 28 година. 

 
Члан 34. 

 
Са корисником стипендије закључује се уговор 

о стипендирању за једну школску годину. 
Стипендије се додељују бесповратно. 
 

Члан 35. 
 
Корисник стипендије губи право на стипендију 

ако се накнадно утврди да подаци који су услов за 
коришћење стипендије не одговарају чињеничном 
стању. Такав корисник је обавезан да врати 
целокупан износ примљене стипендије са припа-
дајућом  каматом. 

 
Члан 36. 

 
Студенти који већ остварују стипендију преко 

неког другог даваоца не могу користити стипендију 
овог Фонда, што се документује изјавом. 

 
Члан  37. 

 
Обавеза корисника стипендије је да за сваку 

годину коришћења стипендије одради једну кален-
дарску годину по завршетку студија. 

Корисник стипендије који је због престанка 
даљег школовања изгубио право на исту, дужан је 
да врати целокупан износ примљене стипендије са 
припадајућом  каматом. 
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Члан 38. 
 
Одлуку о додели једнократних награда 

ученицима основних и средњих школа доноси 
Управни одбор Фонда у складу са чланом  22. став 
2. овог Правилника. 

 
VІІ  ОРГАНИ УПРАВЉАЊА 

 
Члан 39. 

 
Органи управљања Фонда су: 
- Управни одбор, 
- Секретар. 
 

Члан 40.  
Чланове Управног одбора именује и разрешава 

Скупштина општине Пожаревац. 
Управни одбор има председника и 6 чланова. 
Мандат чланова управног одбора траје 4 

године, уз могућност поновног именовања. 
 

Члан 41. 
 
Управни одбор: 
- доноси годишњи план и програм рада и 

финансијски план Фонда, 
- предлаже Оснивачу годишњи износ средстава 

којима треба да учествује у реализацији програма 
Фонда (број и висину стипендија и износ предвиђен 
за награде), 

- обезбеђује реализацију јединствене политике 
и циљева Фонда, 

- одговара за извршавање преузетих матери-
јалних обавеза, 

- обезбеђује евиденцију додељених стипендија 
и награда на подручју општине Пожаревац, 

- доноси пословник о свом  раду, 
- редовно информише Оснивача и чланове Фон-

да о свом раду и обавештава средства јавног инфор-
мисања, 

- обавља и друге послове предвиђене Законом и 
овим  Правилником. 

 
 
 
 
 

Члан 42.  
Секретара Фонда бира и разрешава Оснивач. 
Мандат секретара Фонда траје 4 године. 
 

Члан 43.  
Секретар Фонда обавља следеће послове: 
- стара се о спровођењу ставова, одлука и 

закључака Управног одбора, 
- обезбеђује извршавање усвојених планова и 

програма рада и развоја Фонда, 
- извршава стручно-административне послове и 

прати рокове везане за расписивање конкурса, 
- наредбодавац финансијских средстава, 
- обавља и друге послове по налогу Оснивача и 

Управног одбора. 
 

Члан  44.  
Надзор над законитошћу рада Фонда и 

остваривање његових основних циљева, врши 
Оснивач.  

Члан 45. 
 
Стручне, административно-финансијске, тех-

ничке и друге послове за Фонд, обавља Општинска 
управа. 

 
           VІІI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 46.  

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

 
Члан 47.  

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Пожаревац''. 
 
У Пожаревцу, 23. 08. 2002. године 
Број: 03-610-8/2002  

Председник Управног одбора, 
                                        Софија Катић, с. р. 
 

 
 
 
 

 


