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ОБРАЂИВАЧ: ПРЕДЛАГАЧ:
Одјељење за Начелник Општине

друштвене дјелатности

НАЦРТ

О Д Л У К А



На основу члана 17. став 4. Закона о студентском стандарду ("Службени гласник
Републике Српске", број 34/08) и члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 36. Статута општине
Мркоњић Град – пречишћен текст ("Службени гласник општине Мркоњић Град", број:
5/10 и 4/12 ) Скупштина општине Мркоњић Град на ___ сједници одржаној дана ________.
године, д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
о стипендирању студената првог циклуса на високошколским установама у школској

2013/2014. години

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и начин стипендирања студената из средстава

буџета општине Мркоњић Град, за студенте са пребивалиштем на подручју општине
Мркоњић Град.

Члан 2.
Право на додјелу стипендије, у смислу ове Одлуке имају студенти првог циклуса

који су уписани као редовни студенти, први пут на одговарајућу годину студија  на
високошколским установама и то:

1. Студенти који су примали стипендију у школској 2012/2013. години,
a редовно су уписали наредну годину студија;

2. Студенти који имају просјек оцјена 9,00 и више за све године студија;
3. Студенти из породица са четворо и више дјеце, којима је признато право на

дјечији додатак,  за све године студија;
4. Студенти без оба родитеља, за све године студија;
5. Студенти који имају статус породице погинулог и несталог бораца или

ратног војног инвалида од I - IV категорије, a у складу са Одлуком о допунским
правима породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца;

6. Студенти прве године студија који су завршили све разреде средње школе са
одличним успјехом, изузев студената из породица у којима студира троје и више
студената,  а први пут уписују прву годину студија;

7. Студенти друге и виших година студија по основу материјално-финансијског
стања и  просјека оцјена утврђеног чланом 5. ове Одлуке.

Студенти приватних високошколских установа могу остварити право на
стипендију само у складу са тачком 2. овог члана.

Стипендија се не одобрава за вријеме апсолвентског стажа.

Члан 3.
Право на додјелу стипендија по повлаштеним условима могу остварити студенти

друге и виших година студија сљедећих студијских група:
 студенти машинског факултета,
 студенти математике и
 студенти физике.

Студенти који студирају на високошколским установама на студијима из
предходног става, остварују право на додјелу стипендије без обзира на материјално-
финансијско стање и просјек оцјена из предходне године студија.



Члан 4.
Стипендије се додјељују на основу спроведеног јавног конкурса.
Конкурс расписује Административна служба општине Мркоњић Град и садржи:
 назив и адресу органа који расписује конкурс,
 вријеме трајања конкурса,
 услове за додјелу стипендија  утврђене овом Одлуком,
 потребне доказе о испуњавању услова конкурса и
 друге податке потребне за потпуну информисаност и одлучивање о избору

учесника конкурса.
Административна служба општине израђује и обезбјеђује обрасце пријава за

конкурс и образац изјаве да студент не прима стипендију из других јавних извора
стипендирања.

Конкурс се објављује у једним од дневних новина, као и на огласној табли општине
и интернет страници општине Мркоњић Град.

Члан 5.
По основу материјално-финансијског стања и просјека оцјена студенти остварују

право на  додјелу стипендије према бодовној ранг листи на основу критеријума:
1. Висини прихода по члану заједничког домаћинства.
2. Висини просјека оцјена за све године студија и година студија.

КРИТЕРИЈУМ 1.

- до 100,00 КМ 20 бодова
- 101,00- 150,00 КМ 15 бодова
- 151,00- 200,00 КМ 10 бодова
- 201,00- 250,00 КМ 5  бодова
- 251,00 КМ и више 0 бодова

Студентима без једног родитеља бодови из критеријума 1 увећавају се за 5 бодова.

КРИТЕРИЈУМ 2.

- Просјек оцјена за све године студија увећан производом године студија  и
коефицијената  0,2.

- Предходни збир множи се са 4.

Члан 6.
Студенти да би остварили право на стипендију треба да испуњавају сљедеће услове:

1. Да имају стално мјесто пребивалишта на подручју општине Мркоњић Град
најмање 24 мјесеца прије подношења захтјева по конкурсу;

2. Да су уписани први пут на одговарајућу годину студија, као редовни студенти
на високошколској установи;



3. Да не примају стипендију од других даваоца стипендије;
4. Да су уписани на високошколским установама у БиХ или Републици Србији и

студенти богословских студија који су уписали студије у иностранству на које
их је послао надлежни епископ Српске православне цркве.

5. Да нису старији од 26 година живота.

Члан 7.
Захтјев за додјелу стипендије уз приложене доказе о испуњавању услова, кандидати

подносе Одјељењу за друштвене дјелатности у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса у средствима јавног информисања, на огласној табли општине и интернет
страници општине Мркоњић Град.

Члан 8.
Уз захтјев за додјелу стипендија студенти требају приложити:

1. Увјерење о сталном мјесту пребивалишта на подручју општине Мркоњић Град најмање
24 мјесеца прије подношење захтјева (члан 2 тачка 1-7);

2. увјерење о први пут уписаној години студија, (члан 2. тачка 1-7);
3. увјерење о просјечној оцјени за све године студија ( члан 2. тачка 2,7);
4. копију прве стране индекса (члан 2. тачка 1-7);
5. копије свједочанстава свих разреда (члан 2. тачка 6);
6. кућну листу (члан 2. тачка 3, 6,7);
7. увјерење о приходима по члану домаћинства за посљедња три мјесеца од дана

расписивања конкурса ( члан 2. тачка 7);
8. увјерење о статусу ППБ и РВИ од I – IV категорије (члан 2. тачка 5.);
9. увјерење о остваривању права на дјечији додатак (члан 2 тачка 3)
10. извод из Матичне књиге умрлих за кандидате без оба родитеља (члан 2. тачка 4.);
11. Изјава да студент не прима стипендију од других даваоца стипендије (члан 2 тачка 1-7)
12. копију текућег рачуна.

Члан 9.
Корисницима стипендије из члана 2. ове Одлуке, стипендија се додјељује по једном

основу.

Члан 10.
Пријаве на конкурс разматра и ранг листу за додјелу стипендија утврђује Комисија

за додјелу стипендија (у даљем тексту: Комисија), коју именује Начелник општине из реда
запослених, у саставу од три члана.

Комисија одлучује већином гласова својих чланова.
Комисија је дужна да размотри пријаве у року од 15 дана од дана затварања

Конкурса за додјелу стипендија и у истом року утврди одвојене прелиминарне ранг листе у
смислу члана 2. и 3. ове Одлуке.

Комисија ће коначну ранг листу објавити у року од 15 дана од дана објављивања
прелиминарне ранг листе.

Прелиминарна и коначна ранг листа објављује се на огласној табли општине и
интернет страници  општине Мркоњић Град.



Члан 11.
Подносиоци пријава имају право приговора на прелиминарну ранг листу која се

подноси Начелнику општине Мркоњић Град у року од осам (8) дана од дана објављивања
прелиминарне ранг листе.

На основу размотрених приговора формира се коначна ранг листа за додјелу
стипендије, након чега Начелник општине и корисник стипендије закључују уговор о
стипендирању, којим се детаљно регулишу права и обавезе уговорних страна.

Члан 12.
Број корисника стипендија биће ограничен  висином планираних средстава у буџету

општине за 2014. годину.
Члан 13.

Висина мјесечне стипендије за све године студија износи 120,00 КМ, изузев
стипендије одобрене по основу члана 3. ове Одлуке, која износи 180,00КМ.

Члан 14.
Стипендија се додјељује за једну школску годину, и то за 10 мјесеци у години,

почев од 01.01.2014. године до 31.10.2014. године.
Исплата стипендија се врши мјесечно  за предходни мјесец, путем текућег рачуна

на име студента.

Члан 15.
Евиденцију о остваривању права на стипендију води Одјељење за друштвене

дјелатности. Уколико Одјељење утврди да корисник стипендије прима стипендију по више
основа, односно од два или више правних субјеката исту ће  обуставити и наложити
враћање примљеног износа.

Члан 16.
Корисник стипендије по завршетку студија, обавезује се засновати радни однос на

подручју  општине Мркоњић Град и радити најмање онолико времена колико је примао
стипендију без обавезе враћања стипендије, у противном дужан је примљени износ
стипендије вратити у цјелости.

Корисник стипедније из предходног става се ослобађа враћања стипедније, уколико
на подручју општине нема могућност да заснује радни однос.

Члан 17.
Административне и финансијске послове по овој Одлуци обављаће Одјељење за

друштвене дјелатности и Одјељење за привреду и финансије.

Члан 18.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о стипендирању студената

првог циклуса на високошколским установама у школској  2013/2014. години
(„Службени гласник општине Мркоњић Град „ број 9/12).



Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику

општине Мркоњић Град".

Број: 02-022-______/13.
Дана: ________2013. године ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Милекић



О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о стипендирању студената првог циклуса на
високошколским установама у школској  2013/2014. години садржан је у члану 17. Закона
о студентском стандарду којим је прописано да студентске стипендије могу додјељивати
Влада РС, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и друга правна лица, а
надлежност Скупштине општине, за доношење ове Одлуке је прописана  чланом 30.
Закона о локалној самоуправи, („Службени гласник Републике Српсе“ број: 101/04, 42/05 и
118/05) и чланом 36. Статута општине Мркоњић Град-пречишћени текст („Службени
гласник општине Мркоњић Град“, број: 5/10 и 4/12.)

Приједлогом ове Одлуке утврђује се да, право на додјелу стипендија имају редовни
студенти који први пут уписују одговарајућу годину студија и то: Студенти који су
примали стипендију у школској 2012/2013. години, a редовно су уписали наредну годину
студија; студенти који имају просјек оцјена 9,00 и више за све године студија; студенти из
породица са четворо и више дјеце, којима је признато право на дјечији додатак; студенти
без оба родитеља; студенти који имају статус породице погинулог и несталог бораца или
ратног војног инвалида од I - IV категорије, a у складу са Одлуком о допунским правима
породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца; студенти прве године
студија који су завршили све разреде средње школе са одличним успјехом, изузев
студената из породица у којима студира троје и више студената,  а први пут уписују прву
годину студија; студенти друге и виших година студија по основу материјално-
финансијског стања и  просјека оцјена утврђеног чланом 5. ове Одлуке;

Даје се право на стипендију студентима приватних високошколских установа
уколико имају просјек оцјена утврђен чланом 2. тачка 2. ове Одлуке.

Одлуком се прописује да се стипендија не одобрава за вријеме апсолвентског стажа.

Такође овом Одлуком, у члану 6. прописани су услови за остваривање права на
стипендију. Одредбама ове Одлуке од члана 6. до члана 11. прописана је процедура за
остваривање овог права.

Приједлогом ове Одлуке у члану 3. прописује се право на додјелу стипендија  по
повлаштеним условима за студенте друге и виших година студија уписаних на Машински
факултет као и студенте који студирају математику и физику. Стипендија за прву годину
за наведене студијске групе даје Министарство просвјете и културе. Повлаштени услови се
огледају у томе што наведени студенти могу остварити право на додјелу стипендије без
обзира на материјално-финансијско стање и просјек оцјена из предходних година студија,
односно постигнутог успјеха, у току средњег образовања.

Такође у члану 4. приједлога  Одлуке прецизирана је процедура расписивања и
спровођења јавног конкурса, елементи које мора да садржи конкурс, објављивање
конкурса те обезбјеђивање јединствених образаца пријаве на конкурс и изјаве да студент
не прима стипендију од другог даваоца.



На даље, у члану 10. приједлога ове Одлуке прописује се да комисију за додјелу
стипендија именује Начелник општине у саставу  од три члана која разматра пријаве на
конкурс и утврђује одвојене прелиминарне ранг листе, а приговор на прелиминарну листу
разматра  и о истом одлучује Начелник општине, те на основу размотрених приговора
формира се коначна ранг листа, након чега слиједи закључивање уговора о стипендирању.

Предлажемо да Скупштина општине усвоји  приједлог ове Одлуке.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миленко Милекић


