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ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16) и члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник општине 

Станари“, бр. 5/17), Скупштина општине Станари, на 7.редовној  сједници, одржаној  

12.10.2021. године, доноси 

П Р А В И Л Н И К  

о измјенама и допунама Правилника  

о критеријумима за додјелу студентских и ђачких стипендија 

  

Члан 1. 

У Правилнику о критеријумима за додјелу студентских и ђачких стипендија („Службени 

гласник општине Станари“, број: 5/19), у члану 1. Правилника, иза ријечи „студија“ додаје се 

зарез и ријечи „докторских студија“. 

Члан 2. 

 

У члану 2, послије тачке 4. додају се нове тачке 5. и 6. које гласе: 

„5. студентима другог циклуса студија  

 6. студентима докторских студија“. 

 

Члан 3. 

У члану 4. Правилника, послије тачке 2.  додају се тачке 3. и 4. које гласе::  

„3. Студенти другог циклуса студија остварују право на једнократну стипендију у 

износу 500,00 КМ по уписаној години мастер студија.“ 

4.Студенти докторских студија остварују право на једнократни износ у 

вриједности 2.000,00 КМ по окончању докторских студија, уз приложено увјерење 

о стицању звања доктора наука.“ 

Члан 4. 

 

Члан  12,  став 1. мијења и гласи: 

„Студентима високошколских установа се стипендија исплаћује мјесечно, за девет 

мјесеци, почев од јануара, закључно са септембром, а апсолвенти могу бити корисници 

стипендије за период од уписа апсолвентске године до дипломирања, најдуже 6 мјесеци. 

Исплата се, такође, врши у току буџетске године, почев oд јануара“. 

 

Члан 5. 

 

Послије члана 12. додаје се нови члан 12а. који гласи: 

 

Члан 12а. 

„Студенти који напусте студије су обавезни у року 30 дана доставити информацију о 

испису са факултета, те су обавезни вратити цјелокупан износ уплаћених стипендија, изузев у 
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случају болести или неког другог посебно оправданог разлога. Одлуку о поврату стипендије 

доноси начелник на основу документације и приједлога Комисије.  

Апсолвенти првог и другог циклуса студија су, након стицања академског звања, у року 

30 дана дужни доставити копију дипломе/увјерења о дипломирању надлежној општинској 

служби, те ставити на располагање свој радни ангажман на подручју општине Станари, у 

противном су обавезни вратити цјелокупан износ стипендије.  

Општинска служба разматра и установљава потребе за пријављеним високообразованим 

кадром и, уколико не постоји потреба за истим на подручју Општине, свршени студенти нису 

обавезни вратити додијељену стипендију.“ 

Члан 6. 

 

„Овај Правилник ступа на снагу даном објаве у „Службеном гласнику општине Станари“. 

 

 

Број: 01-020-216/21 

Датум:12.10.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:                      

Денис Стевановић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


