ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УЧЕНИЧКОМ И
СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ
Члан 1.
У Закону о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”,
број 18/10), у члану 1. речи: „оснивање и рад Републичког фонда за развој
научног и уметничког подмлатка” бришу се.
Члан 2.
У члану 11. став 2. број: „8,50” замењује се бројем: „9,00”.
Члан 3.
После члана 11. додаје се члан 11а, који гласи:
„Право на стипендију за изузетно надарене ученике и
студенте
Члан 11а
Право на стипендију за изузетно надарене ученике има ученик почев од
другог разреда средње школе, који испуњава опште услове из члана 4. овог
закона, који стално постиже одличан општи успех и који освоји једно од прва
три места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у
календару такмичења ученика.
Право на стипендију за изузетно надарене студенте има студент почев
од треће године студија, односно са остварених 120 ЕСП бодова (основне
академске студије, мастер академске студије и докторске академске студије),
који испуњава опште услове из члана 4. овог закона, који током студирања
оствари просечну оцену најмање 9,00 и који је у континуитету уписивао године
студирања на терет буџета Републике Србије.
За остваривање права из ст. 1. и 2. овог члана ученици и студенти
полажу стандардизоване тестове, осим ученика и студената уметничких школа
и академија који нису на теоретском одсеку.
Стипендија се додељује без обавезе враћања и исплаћује се у месечном
новчаном износу који утврђује министар за сваку школску годину.
Министарство расписује конкурс за доделу стипендија, који садржи
нарочито: услове за доделу стипендија, критеријуме за утврђивање редоследа
кандидата, број корисника стипендије, датум и место полагања
стандардизованих тестова, висину стипендије, потребна документа, рокове за
пријављивање на конкурс и одлучивање о додели стипендија.
Тестирање кандидата спроводи одговарајући институт у саставу
високошколске установе (у даљем тексту: Институт) и утврђује резултате
тестирања.
Резултате тестирања Институт, преко Министарства, доставља
саветима из следећих образовно-научних, односно образовно-уметничких
поља:
природно-математичке
науке,
друштвено-хуманистичке
науке,
медицинске науке, техничко-технолошке науке и уметност.
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Конференција универзитета, на период од четири године.
Предлог ранг листе о додели стипендија утврђују савети из става 7. овог
члана.
Коначну ранг листу и предлог одлуке о додели стипендија утврђује
комисија коју именује министар. Комисију чине председници савета из члана 7.
овог члана и представници Министарства.
Послови из ст. 8. и 9. овог члана обављају се као поверени.
Одлуку о додели стипендија доноси министар.
Одлука из става 12. овог члана коначна је.
Министарство води евиденцију о одобреним стипендијама.
На основу коначне одлуке o додели стипендије ученик, његов родитељ
или старатељ, односно студент закључује са Министарством уговор о
стипендији за изузетно надарене ученике, односно студенте, којим се ближе
уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.
Ученик, односно студент који је закључио са Министарством уговор о
стипендији за изузетно надарене ученике, односно студенте, има право да
сваке наредне школске године продужи коришћење тог права, до завршетка
школовања, ако достави доказе о томе да и даље испуњава прописане услове.
Ако ученик, односно студент који је закључио уговор са Министарством
не достави доказе о томе да и даље испуњава прописане услове – губи право
на стипендију за изузетно надарене ученике, односно студенте.
Право на стипендију за изузетно надарене ученике, односно студенте
нема ученик, односно студент који је право на неку другу ученичку, односно
студентску стипендију или кредит остварио у складу са одлуком надлежног
органа из буџета јединице локалне самоуправе, односно из буџета Републике
Србије.
Јединица локалне самоуправе може својом одлуком, у складу са
материјалним могућностима, утврдити право на ученичку, односно студентску
стипендију или кредит, ако је претходно за те намене у свом буџету обезбедила
средства.
Ученик, односно студент за кога се утврди да је злоупотребом остварио
право на стипендију за изузетно надарене ученике, односно студенте – трајно
губи право на стипендију за изузетно надарене ученике, односно студенте по
одредбама овог закона и дужан је да врати добијени износ до почетка наредног
семестра.
Ближе услове за доделу стипендија из ст. 1. и 2. овог члана, критеријуме
за утврђивање редоследа кандидата, начин и поступак остваривања права на
стипендију, накнаду за израду стандардизованих тестова и друга питања од
значаја за остваривање тог права прописује министар.”
Члан 4.
После члана 45. додају се чл. 45а, 45б, 45в, 45г, 45д, 45ђ и 45е, који
гласе:
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Члан 45а
Евиденције које води установа садрже податке о установи, ученицима,
односно студентима и њиховим родитељима или старатељима и запосленима.
Подаци о установи
Члан 45б
Подаци о установи су подаци у вези са правним статусом установе,
односно статусом установе у систему ученичког и студентског стандарда,
подаци о обављању основне делатности (смештај, исхрана, васпитни рад,
одмор и опоравак и културне, уметничке, спортске и рекреативне активности и
информисање), обављању друге делатности, развојном и годишњем плану
рада и другим актима установе, органима установе, објекту и радним
јединицама установе, дозволи за рад и категоризацији установе.
Установа у којој се остварује право ученика на васпитни рад води
посебну евиденцију о васпитном, односно стручном раду, коју чине подаци о
васпитним групама, распореду активности у току васпитног, односно стручног
рада, дневном дежурству, сарадњи са родитељима, односно старатељима
ученика и школом, здравственим и другим установама, програму васпитног,
односно стручног рада и њиховом остваривању.
Евиденција о ученику, односно студенту
Члан 45в
Евиденцију о ученику, односно студенту чине подаци којима се одређује
њихов идентитет (у даљем тексту: лични подаци), образовни, социјални и
здравствени статус.
Лични подаци о ученику, односно студенту јесу: име и презиме ученика,
односно студента, јединствени матични број грађана, пол, датум рођења,
место, општина и држава рођења, адреса, место, општина и држава становања,
контакт телефон и држављанство.
Лични подаци о родитељу или старатељу ученика, односно студента
јесу: име и презиме родитеља или старатеља, јединствени матични број
грађана, пол, датум рођења, место, општина и држава рођења, адреса, место,
општина и држава становања и контакт телефон, односно електронска адреса.
Подаци којима се одређује образовни статус ученика, односно студента
јесу: подаци о уписаној средњој школи, односно високошколској установи,
трајању образовања, односно студијском програму, уписаном разреду, односно
години студија, години уписа, статусу, постигнутом успеху, положеним
стандардизованим тестовима, изреченим васпитно-дисциплинским, односно
дисциплинским мерама, а за ученике и подаци о учешћу на такмичењима и
језику на коме на коме се остварује васпитни рад.
Подаци којима се одређује социјални статус ученика, односно студента
јесу: подаци о стању породице (број чланова породичног домаћинства, да ли су
родитељи живи, њихов образовни ниво, запослење, приход, примања
социјалне помоћи и подаци о припадности осетљивој друштвеној групи), подаци
о коришћењу права на смештај, исхрану и васпитни рад и о издатој ученичкој,
односно студентској легитимацији, односно електронској картици, подаци о
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за изузетно надарене ученике и студенте.
Подаци којима се одређује здравствени статус ученика, односно
студента јесу подаци о здравственом статусу ученика, односно студента које
уноси изабрани лекар надлежне здравстене установе, на основу којих се врши
процена потреба за пружањем додатне васпитно-образовне, здравствене или
социјалне подршке, односно за остваривање права на опоравак.
Евиденција о запосленима
Члан 45г
Евиденцију о запосленима чине следећи подаци: име и презиме,
јединстени матични број грађана, пол, датум рођења, место, општина и држава
рођења, адреса, место, општина и држава становања, контакт телефон, ниво и
врста образовања, подаци о стручном усавршавању, подаци о држављанству,
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима, односно
студентима и провери тих способности, податак о неосуђиваности, податак о
познавању језика на коме се изводи васпитни рад, подаци о врсти радног
односа, односно ангажовања и стажу осигурања, подаци о стручном испиту и
лиценци, подаци о задужењима, плати и учешћу у раду органа установе.
Начин прикупљања података за евиденције о ученицима и студентима
Члан 45д
Подаци у евиденцијама прикупљају се на основу документације коју, на
захтев ученика, његовог родитеља или старатеља, односно студента издају
надлежни органи, а у сврху остваривања права из области ученичког и
студентског стандарда.
Нарочито осетљиви подаци обрађују се уз пристанак лица који се даје у
писменом облику, у складу са законом којим се уређује заштита података о
личности.
Вођење евиденција
Члан 45ђ
Прикупљени подаци чине основ за вођење евиденција у установи,
односно Министарству, у оквиру јединственог информационог система
просвете, према закону којим се уређују основе система образовања и
васпитања.
У погледу вођења евиденција примењује се закон којим се уређује
заштита података о личности.
Обрада података
Члан 45е
Податке о установи, односно другој организацији која обавља поједине
послове из делатности ученичког и студентског стандарда за потребе вођења
регистра установа и других организација прикупља Министарство.
Податке о ученицима, односно студентима – за евиденцију за
остваривање права на смештај, исхрану, одмор и опоравак, а за ученика и за
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корисника.
Податке о ученицима, односно студентима – за евиденцију о одобреним
ученичким и студентским кредитима и стипендијама и стипендијама за изузетно
надарене ученике и студенте прикупља Министарство, односно одговарајућа
пословна банка, која их у складу са закљученим уговором доставља
Министарству.
Податке о запосленима прикупља установа и доставља Министарству
податке о броју запослених и личне податке о васпитачима и стручним
сарадницима ─ психолозима и педагозима за потребе вођења регистра
васпитача, психолога и педагога.
У поступку остваривања права из области ученичког и студентског
стандарда забрањено је објављивати јавно на ранг листи следеће личне
податке о ученицима, односно студентима: јединствени матични број грађана
ученика и студената, адресе њиховог становања, бројеве телефона, као и
нарочито осетљиве податке о ученицима, односно студентима.”
Члан 5.
У члану 53. став 2. мења се и гласи:
„За директора установе може бити именовано лице које је стекло високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или
лице које је стекло високо образовање на основним студијама на факултету у
трајању од најмање четири године, а које је у погледу права која из њега
произлазе изједначено са академским називом мастер.”
Члан 6.
У члану 60. став 5. мења се и гласи:
„Послове васпитача и стручног сарадника из ст. 1. и 2. овог члана може
да обавља лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) или лице које је стекло високо
образовање на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири
године, а које је у погледу права која из њега произлазе изједначено са
академским називом мастер.”
Члан 7.
Део VI. Републички фонд за развој научног и уметничког подмлатка, са
чл. 70–81, брише се.
Члан 8.
У члану 90. ст. 3. и 4. бришу се.
Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 3. и 4.
Члан 9.
Члан 92. мења се и гласи:
„Послове инспектора може да обавља лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем, и то:
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у области правних или економских наука;
2) лице које је стекло стручни назив дипломирани правник, односно
дипломирани економиста на основним студијама на факултету у трајању од
најмање четири године, који је у погледу права која из њега произлазе
изједначен са академским називом мастер.
Лица из става 1. овог члана морају да имају положен државни стручни
испит и најмање пет година рада у државним органима, органима
територијалне аутономије или органима јединица локалне самоуправе.
Образац легитимације за инспектора прописује министар.”
Члан 10.
У члану 95. став 1. после тачке 9) додају се тач. 9а) и 9б), које гласе:
„9а) не води прописану евиденцију (члан 45);
9б) уколико јавно на ранг листи објави следеће личне податке о
ученицима, односно студентима: јединствени матични број грађана ученика и
студената, адресу њиховог становања, број телефона и нарочито осетљиве
податке о ученицима, односно студентима (члан 45е).”
Члан 11.
Ученици и студенти који су остварили право на стипендију за изузетно
надарене ученике и студенте, односно за развој научног и уметничког
подмлатка и који имају закључене уговоре у складу са раније важећим
прописима, настављају да користе то право до завршетка започетог
школовања, у складу са закљученим уговором и прописом по ком су то право
остварили.
Члан 12.
Даном ступања на снагу овог закона престаје са радом Републички фонд
за развој научног и уметничког подмлатка основан Законом о ученичком и
студентском стандарду („Службени гласник РС”, број 18/10), а његова права,
обавезе, предмете и архиву преузима Министарство.
Члан 13.
Министар ће у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона
донети подзаконске акте, у складу са овим законом.
Члан 14.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

