
За потребе Техничког ремонтног завода НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Министарство 
одбране Републике Србије стипендира укупно 2 (два) студента у школској 2022/23. години и 
то:  
 

1. 1 (једног) студента, који се по први пут у наведеној школској години уписује на IV 
годину основних академских студија, на Факултету инжењерских наука Универзитета 
у Крагујевцу, смер Војноиндустријско инжењерство, модул Пројектили и упаљачи. 

2. 1 (једног) студента, који се у наведеној школској години по први пут уписује на 
завршну годину мастер академских студија, на Факултету инжењерских наука 
Универзитета у Крагујевцу, студијски програм машинско инжењерство, модул 
производно машинство. 

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
Студент приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа: 
 

- пријаву (образац); 
- уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); 
- уверење о уписаним студијама другог степена, за студенте мастер академских студија; 
- потврду о оствареном успеху са прве године мастер академских студија, уколико 

мастер академске студије трају две године; 
- уверење о дипломирању на основним акдемским судијама (оверена фотокопија), за 

студенте мастер академских студија; 
- потврду да је уписан у четврту, односно трећу годину основних академских студија, 

за студенте основних академских студија; 
- потврду о оствареном успеху са предходних година студија (за сваку школску 

годину), за студенте основних академских студија; 
- штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте ( 

без чипа); 
- уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због 

кривичног дела за које се гони по службеној дужности ( не старије од шест месеци ); 
- уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривнично осуђиван казном 

затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није 
изрицана заводска мера ( не старије од шест месеци ); 

- потврда одговарајуће високошколске установе да не остварује право на студентски 
кредит или стипендију по другом основу или изјаву да се одриче стипендије или 
кредита уколико их остварује по другом основу; 
 

  Поднета конкурсна документа се не враћају. 
 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ 
СТИПЕНДИЈЕ 
 
Рок за пријављивање на конкурс и подношење потребних докумената је до 31. октобра 
2022.године. 
 
Образац пријаве за конкурс преузети са сајта Министарства одбране на адреси: 
www.mod.gov.rs, у рубрици '' Конкурси, огласи, јавне набавке''. 
 
Пријаве на конкурс доставити на адресу: Сектор за људске ресурсе Министарства 
одбране, Београд, Немањина бр. 15, са назнаком ''пријава за конкурс за доделу 
студентских стипендија''. 



 
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за 
пријављивање и она се неће разматрати. 
 
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је 
наведена у конкурсу и која ће се одбацити као неисправна. 
 
Одлука о додели студентске стипендије за текућу школску годину доноси министар одбране 
на основу коначне ранг-листе. 
 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА 
 
Редослед пријављених кандидата за доделу студентске стипендије утврђује се на основу: 
 

1) успеха оствареног у предходном школовању; 
2) ефикасност студирања. 

 
Успех остварен у предходном школовању исказује се бројем бодова у висини просечне оцене 
положених испита током студирања (од 7,50 до 10 бодова ) 
 
Ефикасност студирања исказује се бројем бодова према години студија у коју је студент 
уписан: 
 

1) за III годину - 4,00 бодова 
2) за IV годину - 4,50 бодова 
3) за V годину - 5,00 бодова. 

 
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се 
вреднују за доделу студентске стипендије. 
 
Рангирање се врши на основу достављене документације. 
 
Под једнаким условима приоритет у додели студентских стипендија имаће студенти 
завршних година мастер, односно основних академских студија. 
 
Приликом рангирања првенство под једнаким условима има кандидат које је члан породице 
погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица 
повреде задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и професионалног припадника 
Војске Србије премештеног из једног места у друго место службовања. 
 
ПОСТУПАК 
 
Кандидат за добијање студентске стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном 
документацијом Сектору за људске ресурсе Министарства одбране. 
 
Комисију за разматрање пристиглих молби и рангирање кандидата образује организациона 
јединица Министарства одбране надлежна за кадрове. 
 
На основу извршеног рангирања кандидата Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе 
Министарства одбране утврђује предлог ранг-листе кандидата за студентску стипендију и 
објављује је на интернет адреси Министарства одбране. 
 



Кандидат незадовољан предлогом ранг-листе има право приговора у року од 10 (десет) дана 
од дана његовог објављивања на интернет адреси Министарства одбране. 
 
Кандидат подноси приговор Министарству одбране - Комисији за решавање по приговору на 
предлог ранг-листе, коју формира министар одбране, преко Управе за кадрове Сектора за 
људске ресурсе Министарства одбране. 
 
Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг-листу кандидата за студентску 
стипендију која се објављује на интернет адреси Министарства одбране. 
 
Министар одбране доноси одлуку о додели студентске стипендије на основу коначне ранг-
листе. 
 
На основу коначне одлуке министра одбране о додели студентске стипендије, студент 
закључује уговор о стипендији са Министарством одбране којим се ближе уређују права и 
обавезе у вези са коришћењем стипендије. 
 
ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА 
 
Студенту се исплаћује студентска стипендија у десет једнаких месечних рата, до 15. у месецу 
за предходни месец. 
 
Образац пријаве за конкурс налази се на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs 
 
 
За све додатне информације можете се обратити Николи Миловановићу, начелнику Одељења 
за људске ресурсе Сектора за опште послове Техничког ремонтног завода НХ „Ђурђе 
Димитријевић-Ђура“ на телефон 060/3849499 или 034/335095 локал 317. 
 
 
 


