РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (»Службени гласник Републике
Српске«, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) те члана 35., а у вези са чланом 18. Статута
општине Станари (»Службени гласник општине Станари«, број:1/15), Скупштина
општине Станари на 05. сједници одржаној дана 24.07.2015. године доноси:
ПРАВИЛНИК
о критеријумима за додјелу студентских и ђачких стипендија
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују услови и начин додјељивања студентских
стипендија студентима првог и другог циклуса, који се школују на високошколским
установама, као и ученицима средњих школа. Обим средстава за ову намјену дефинисан је
буџетом општине Станари.
Члан 2.
Редовним студентима високошколских установа могу се додијелити сљедеће врсте
стипендија:
1. Стипендије редовним студентима, по први пут уписаним у другу и више године
студија на првом и другом циклусу студија,
2. Стипендије редовним студентима, по први пут уписаним у прву и више године
студија на првом и другом циклусу студија, ако су дјеца погинулих и несталих
бораца, цивилних жртава рата, инвалида рата, дјеца без оба родитеља, дјеца са
утврђеним инвалидитетом и дјеца из социјално угрожених породица,
3. Стипендије редовним студентима, по први пут уписаним у прву годину студија,
4. Апсолвентима високошколских установа, који се финансирају из буџета
Републике.
Члан 3.
За додјелу стипендије из претходног члана могу конкурисати студенти који
испуњавају сљедеће услове:
 да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине,
 да имају пребивалиште на подручју садашње општине Станари у непрекидном
трајању дужем од 3 године,
 да студенти завршне године, на првом циклусу студија нису старији од 25 година,
осим студената студија који трају пет или шест година, који не могу бити старији
од 28 година живота,
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 да први пут уписују одређену годину студија ,
 да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.
Члан 4.
Висине стипендија се, на основу приспјелих пријава редовних студената, по први пут
уписаних на прву и више године студија, утврђују према сљедећим критеријумима:
1. За студенте високошколских установа, које се финансирају из буџета Републике
(државне високошколске установе):
 за студенте друге и виших година студија:




просјек оцјена 9,01 – 10,00 --------------------------------------------- 200,00 КМ
просјек оцјена 8,01 – 9,00 --------------------------------------------- 170,00 КМ
просјек оцјена 7,01 – 8,00 --------------------------------------------- 140,00 КМ

 студенти, који су први пут уписали прву годину студија ----------- 140,00 КМ
 апсолвентима до завршетка студија, а најдуже 6 мјесеци почевши од јануара
мјесеца буџетске године,
 студентима, по први пут уписаним на прву и више године студија, ако су дјеца
погинулих и несталих бораца, цивилних жртава рата, инвалида рата, дјеца без оба
родитеља, дјеца са утврђеним инвалидитетом и дјеца из социјално угрожених
породица, висина стипендије се увећава за 10%.
2. За студенте високошколских установа, које се не финансирају из буџета
Републике:
 за студенте друге и виших година студија:
 просјек оцјена 9,01 – 10,00 --------------------------------------------- 120,00 КМ
 просјек оцјена 8,01 – 9,00 --------------------------------------------- 100,00 КМ
 студентима који су први пут уписали прву годину студија ---

80,00 КМ

 студентима по први пут уписаним на прву и више године студија, ако су дјеца
погинулих и несталих бораца, цивилних жртава рата, инвалида рата, дјеца без оба
родитеља, дјеца са утврђеним инвалидитетом и дјеца из социјално угрожених
породица, висина стипендије се увећава за 10%.
Члан 5.
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Преостали износ средстава се распоређује линеарно на све студенте (став 1. и став
2. претходног члана), који су благовремено доставили сву потребну документацију за
пријаву на конкурс, при чему износ стипендије не може прелазити 80,00 КМ.

Члан 6.
Ученици средњих школа могу конкурисати за додјелу стипендије, уколико испуњавају
сљедеће услове:
 да су основно школовање завршили у станарској ОШ „Десанка Максимовић“,
 да родитељи имају пребивалиште на подручју општине Станари,
 да први пут уписују одређену школску годину,
 да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања
Члан 7.
Редовним ученицима средњих школа могу се додијелити сљедеће врсте стипендија:
1. Стипендије редовним ученицима, по први пут уписаним у одређени разред средње
школе,
2. Стипендије редовним ученицима, по први пут уписаним у одређени разред средње
школе, ако су дјеца цивилних жртава рата, инвалида рата, дјеца без оба родитеља,
дјеца са утврђеним инвалидитетом и дјеца из социјално угрожених породица.
Члан 8.
Стипендије за ученике средњих школа се додјељују на сљедећи начин и према
сљедећим критеријумима:
 ученицима из става 2. и одличним ученицима из става 1. претходног члана
додијелиће се стипендија у вриједности трошкова превоза, за сваки мјесец
појединачно;
 ученицима из става 1. и 2. који станују у ђачким домовима додијелиће се
стипендија у вриједности 50,00 КМ;
 преостали износ средстава се распоређује линеарно на све ученике из става 1.
претходног члана, који су благовремено доставили сву потребну документацију за
пријаву на конкурс, при чему износ стипендије не може прелазити 50,00 КМ.

Члан 9.
Додјела стипендија се врши на основу јавног конкурса којег расписује начелник
општине.
Конкурс се објављује у средствима јавног информисања, интернет страници
општине и на огласној табли општине Станари.
3

Члан 10.
Начелник општине именује трочлану Комисију за додјелу стипендија. Комисија
разматра приспјеле пријаве, утврђује да ли испуњавају услове конкурса и на основу
критериумја утврђује прелиминарну листу, која се објављује на огласној табли и интернет
страници општине.
У року осам дана, од дана објављивања прелиминарне листе, незадовољни
подносиоци пријава имају право приговора начелнику општине.
Након размотрених приговора, формира се коначна листа и начелник општине
доноси Одлуку о додјели стипендије, која је коначна.
Члан 11.
Евиденцију корисника стипендије води Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој.
У циљу јединственог аналитичког праћења стипендирања студената и ученика на
подручју општине Станари, предузећа и установе су дужни да, на писани захтјев
надлежног одјељења, једном годишње доставе податке о својим корисницима стипендија.
Члан 12.
Стипендија се исплаћује мјесечно, за девет мјесеци у току године студентима (од
октобра до јуна сљедеће године), а ученицима од септембра до краја школске године.
Члан 13.
Права и обавезе између даваоца и корисника стипендије регулишу се посебним
уговором који се закључује између корисника стипендије и општине Станари, коју заступа
начелник општине.
Члан 14.
Начелник општине може својим закључком, у зависности од расположивих средстава,
на посебан захтјев додијелити награду или помоћ у једнократном износу студенту или
ученику, уколико је испуњен један од сљедећих услова:
 за постигнуте изузетне резултате током студија (просјек оцјена изнад 9,00 у у
задње двије године студија) и остварене резултате у ваннаставним активностима,
 ако у породици има три студента,
 у другим оправданим случајевима, о чему на основу документације о оправданости
захтјева одлучује начелник општине.
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Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивaња у »Службеном гласнику
општине Станари«.

Број:01-022-798/15
Датум: 24.07.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
_____________________________
Остоја Стевановић
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