РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА; ОШТРА ЛУКА бр. 55; 79 263 ОШТРА ЛУКА; тел.052/337-200; факс.052/337-201;e-mail:opstinaoluka@gmail.com

Број: 02-67-2/15
Датум: 16.01.2015.

На основу члана 17. став 1. и став 4. Закона о студентском стандарду („Слушбени гласник
Републике Српске“ број: 34/08“), члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), члана 60.
Статута општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука“ број: 1/05 и
15/12), начелник општине д о н о с и:

ПРАВИЛНИК
о стипендирању студената са територије општине Оштра Лука

ЧЛАН 1.
Овим правилником прописују се поступак, начин, услови и критеријуми за додјелу
стипендија.
ЧЛАН 2.
Средства за стипендије обезбјеђују се из буџета општине Оштра Лука.
ЧЛАН 3.
(1)Стипендије се додјељују 10 мјесеци у току календарске године.
(2)Мјесечни износ стипендије износи 100,00 КМ.
(3)Исплата стипендије врши се путем текућег рачуна на име студента.
ЧЛАН 4.
(1)Стипендије се додјељују на основу спроведеног јавног конкурса.
(2)Конкурс расписује општина Оштра Лука на основу одлуке начелника општине (у даљем
тексту: начелник) путем дневних новина, огласне табле и сајта општине Оштра Лука.
(3)Конкурс садржи сљедеће податке:
а) назив и адресу органа који расписује конкурс;
б) вријеме трајања конкурса;

в) услове за додјелу стипендија;
г) критеријуме који ће бити предмет разматрања пријаве на конкурс;
д) потребне доказе за испуњавање услова из конкурса;
ђ) новчани износ и број стипендија.
(4)Рок за подношење пријава са документацијом је 15 дана од дана објављивања
конкурса.
ЧЛАН 5.
(1)Пријаве на конкурс разматра и приједлог за додјелу стипендија утврђује Комисија за
додјелу стипендија коју именује начелник.
(2)Комисија се састоји од три члана.
(3)Комисија ради у сједницама, а одлуке доноси јавним гласањем. Приједлог Комисије се
сматра усвојеним кад за њега гласа већина од укупног броја чланова Комисије. Комисија
је дужна поштовати критеријуме бодовања кандидата из овог Правилника. Комисија о
свом раду води записник.
(4)Неблаговремене и непотпуне пријаве се не разматрају.
(5)Комисија у року од 8 дана од дана затварања конкурса разматра пристигле пријаве и
утврђује прелиминарну ранг – листу.
(6)Прелиминарна – ранг листа објављује се на Огласној табли и сајту општине Оштра Лука.
(7)У року од 8 дана од дана пријема Обавијештења о прелиминарној ранг - листи
подносиоци пријава имају право приговора начелнику општине.
(8)На основу размотрених приговора формира се коначна ранг – листа која се објављује на
Огласној табли и сајту општине Оштра Лука, у року од 8 дана од дана истека рока за
приговоре.
(9)Начелник доноси рјешење о додјели стипендије.
(10)Рјешење начелника је коначно.
ЧЛАН 6.
За додјелу стипендија могу конкурисати студенти који испуњавају сљедеће опште услове:
а) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине;
б) да имају пребивалиште на територији општине Оштра Лука;
в) да су студенти на високошколским установама које су акредитоване од стране Агенције
за акредитацију високошколских установа Републике Српске;
г) да су студенти првог циклуса студија;
д) да су први пут редовно уписани на годину студија;
ђ) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.
ЧЛАН 7.
У посебне услове који могу бити предмет разматрања пријаве на Конкурс убрајају се:
а) успјех у претходним годинама студија – просјек оцјена;
б) уписана година студија;
в) имовински статус студента;
г) студенти из социјално угрожених породица;
д) студенти без једног или оба родитеља;

ђ) студенти из породице са троје и више дјеце;
е) студенти из породице која школује два или више студената;
ж) студенти инвалиди и дјеца инвалида од I до VI категорије.
ЧЛАН 8.
Студенти прве године студија и студенти апсолвенти немају право на пријаву на Конкурс
за додјелу стипендија.
ЧЛАН 9.
Критеријуми за додјелу стипендија утврђују се по бодовном систему тако да сваки
критеријум носи одређени број бодова:
а) успјех у претходним годинама студија – просјек оцјена:
- просјек оцјена 6,00 – 6,25 ................................................... 1 бод;
- просјек оцјена 6,26 – 6,50 ................................................... 2 бода;
- просјек оцјена 6,51 – 6,75 ................................................... 3 бода;
- просјек оцјена 6,76 – 7,00 ................................................... 4 бода;
- просјек оцјена 7,01 – 7,25 ................................................... 5 бодова;
- просјек оцјена 7,26 – 7,50 ................................................... 6 бодова;
- просјек оцјена 7,51 – 7,75 ................................................... 7 бодова;
- просјек оцјена 7,76 – 8,00 ................................................... 8 бодова;
- просјек оцјена 8,01 – 8,25 ................................................... 9 бодова;
- просјек оцјена 8,26 – 8,50 ................................................... 10 бодова;
- просјек оцјена 8,51 – 8,75 ................................................... 11 бодова;
- просјек оцјена 8,76 – 9,00 ................................................... 12 бодова;
- просјек оцјена 9,01 – 9,25 ................................................... 13 бодова;
- просјек оцјена 9,26 – 9,50 ................................................... 14 бодова;
- просјек оцјена 9,51 – 9,75 ................................................... 15 бодова;
- просјек оцјена 9,76 – 10,00 ................................................. 16 бодова.
б) уписана година студија:
- студент друге године .......................................................... 1 бод;
- студент треће године .......................................................... 2 бодова;
- студент четврте године ....................................................... 3 бода;
- студент пете године ............................................................. 4 бода;
- студент шесте године .......................................................... 5 бодова.
в) имовински статус студента, а који се одређује када се мјесечни приходи свих чланова
домаћинства саберу и подијеле са бројем чланова домаћинства:
- без прихода .......................................................................... 8 бодова;
- приход до 99,99 КМ ............................................................. 7 бодова;
- приход од 100,00 КМ до 149,99 КМ ................................... 6 бодова;
- приход од 150,00 КМ до 199,99 КМ ................................... 5 бодова;
- приход од 200,00 КМ до 249,99 КМ ................................... 4 бода;

- приход од 250,00 КМ до 299,99 КМ ................................... 3 бода;
- приход од 300,00 КМ до 749,00 КМ ................................... 2 бода;
- приход од 750,00 КМ и више .............................................. 1 бод.
г) студенти из социјално угрожених породица ................. 3 бода.
д) студенти без једног или оба родитеља:
- студент без једног родитеља ............................................. 3 бода;
- студент из породице погинулог борца .............................. 4 бода;
- студент без оба родитеља .................................................. 5 бодова.
ђ) студенти из породица са троје и више дјеце ................ 1 бод (по дјетету, не рачунајући
дијете - студента које конкурише за стипендију).
е) студенти из породица које школују два или више студената ... 1 бод (по студенту, не
рачунајући студента кији конкурише за стипендију).
ж) студенти инвалиди и дјеца инвалида од I до VI категорије ...... 2 бода (по сваком
признатом праву).
ЧЛАН 10.
(1)У случају да два или више студената имају једнак број бодова, предност има студент
који студира на сљедећим студијским програмима, и то како редосљедом слиједи:
1. Медицински факултет
2. Правни факултет
3. Шумарски факултет
4. Пољопривредни факултет
5. Филолошки факултет (Страни језик)
(2)У случају да два или више студента имају једнак број бодова у оквиру истог студијског
програма из става (1) овог члана, предност има студент који има већи просјек оцјена, а
који се рачуна на двије децимале.
(3) У случају да два или више студента имају једнак број бодова, а да не студирају
студијске програме са листе из става (1) овог члана, предност има студент који има већи
просјек оцјена, а који се рачуна на двије децимале.

ЧЛАН 11.
(1)Уколико се два или више студената пријаве на Конкурс и испуњавају услове
предвиђене Конкурсом, а чланови су истог заједничког домаћинства, добитник
стипендије може бити само један студент из тог домаћинства, а који има више бодова на
ранг листи.
(2) Изузетно од става (1) овог члана, два или више студената као чланова заједничког
домаћинства, могу бити добитници стипендије једино у случају да је број кандидата који

се пријавио на Конкурс и испуњава услове предвиђене Конкурсом, мањи од броја
стипендија који се додјељује.

ЧЛАН 12.
(1)Уз пријаву, кандидати као доказ о испуњавању услова из Конкурса, прилажу сљедећу
документацију:
а) Увјерење о пребивалишту - CIPS (сви студенти);
б) Потврда да је студент први пут редовно уписан на годину студија (сви студенти);
в) Овјерена изјава да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања
(сви студенти);
г) Овјерена кућна листа (сви студенти);
д) Увјерење о положеним испитима са свих година студија са просјеком оцјена (сви
студенти);
ђ) Потврда да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених
лица надлежног Завода за запошљавање (за студенте који имају право по том основу);
e) Платна листа запослених чланова домаћинства за посљедња три мјесеца, посљедњи
чек од пензије или доказ о другим изворима примања (за студенте који имају право по
том основу);
ж) Потврда надлежног органа о статусу корисника социјалне помоћи (за студенте који
имају право по том основу);
з) Потврда надлежног органа о инвалидности студента (за студенте који имају право по
том основу);
и) Потврда надлежног органа о признатом статусу дјетета ратног војног инвалида од I до
VI категорије са висином примања (за студенте који имају право по том основу);
ј) Извод из матичне књиге умрлих за студенте без једног или оба родитеља и увјерење да
је студент из породице погинулог борца (за студенте који имају право по том основу).
(2) Сви документи не смију бити старији од дана објављивања Конкурса, осим докумената
под словом (ј).
ЧЛАН 13.
На основу коначног рјешења о додјели стипендије, начелник и корисник стипендије
закључују Уговор о стипендирању који садржи:
а) податке о уговорним странама;
б) назив високошколске установе, студијски програм и годину студија;
в) вријеме за које се стипендија додијељује;
г) висину и начин исплате стипендије;
д) динамику исплате стипендије;
ђ) остала права и обавезе уговорних страна.
ЧЛАН 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Оштра Лука.

ЧЛАН 15.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о стипендирању
студената са територије општине Оштра Лука број: 02-67-1/14 од 15.01.2014. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драган Станар

