
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 28. Статута Општине Козарска 

Дубица ("Службени гласник Општине Козарска Дубица", бр. 7/05, 5/06 и 6/07), 

Скупштина општине Козарска Дубица на сједници одржаној дана  11.12.229.године,       

д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У  

о стипендирању студената 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком прописују се општи и посебни услови, начин, критеријуми, 

поступак за додјелу стипендија, исплата, као и друга питања од значаја за додјелу 

стипендија. 

 

Члан 2. 

 

Средства за стипендије обезбеђују се у буџету Општине Козарска Дубица. 

 

Члан 3. 

 

Стипендије се додјељују за једну школску годину, за 10 мјесеци у години. 

Изузетак од претходног става су студенти апсолвенти којима се стипендија 

додјељује у трајању од 5 мјесеци. 

Исплата стипендије врши се путем текућег рачуна на име студента. 

 

Члан 4. 

 

Стипендије се додјељују на основу спроведеног јавног конкурса. 

Начелник општине расписује Конкурс за додјелу стипендија сваке године у 

новембру мјесецу. 

Конкурс мора да садржи:  

- назив и адресу органа који расписује конкурс, 

- вријеме трајања конкурса, 

- опште и посебне услове и критеријуме за додјелу стипендија, 

- потребне доказе о испуњавању услова конкурса, 

- број стипендија, 

- листу дефицитарних факултета, односно занимања, 

- рок за подношење пријава и 

- друге податке потребне за потпуну информисаност и одлучивање о избору 

учесника конкурса. 

Уз конкурс се објављују обрасци пријаве и изјаве да студент не прима стипендију 

из других извора стипендирања. 



Документација којом се доказује испуњеност услова за додјелу стипендија не 

може бити старија од 60 дана рачунајући од дана расписивања конкурса. 

Конкурс се објављује у локалним средствима информисања, на огласној табли, 

као и на интернет страници Општине Козарска Дубица. 

 

Члан 5. 

 

Пријаве на конкурс разматра Комисија за додјелу стипендија (у даљем тексту 

Комисија), коју именује начелник Општине.  

Комисија се састоји од 3 члана. 

Административне, техничке и стручне послове за Комисију обавља Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности. 

Неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

Комисија је дужна да у року од 7 дана од дана затварања конкурса утврди број 

пристиглих пријава на конкурс. 

Комисија је дужна да размотри пријаве и утврди прелиминарну ранг-листу у року 

од 30 дана од дана затварања конкурса за додјелу стипендија. 

 

Члан 6. 

 

Стипендије се додјељују на основу двије ранг-листе студената.  

Ранг-листу број 1 чине:  

1. студенти из категорије породица погинулих бораца и дјеце РВИ од прве 

до четврте категорије,  

2. студенти са посебним потребама (инвалидна лица), 

3. студенти који су били смјештени у домове за незбринуту дјецу или у 

хранитељске породице до пунољетства и 

4. студенти из категорија породица са четворо и више дјеце. 

 

Ранг-листу број 2 чине 

1. студенти дефицитарних факултета, односно занимања на појединим 

факултетима, 

2. студенти из породица са два или више студената и 

3. остали студенти првог циклуса студија. 

 

Члан 7. 

 

За додјелу стипендија могу конкурисати студенти који испуњавају сљедеће 

опште услове:  

1. да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине, 

2. да имају пребивалиште на подручју општине Козарска Дубица најмање 

годину дана прије подношења пријаве на конкурс, 

3. да су редовни студенти првог циклуса студија који први пут уписују ту 

годину студија, без обзира на факултет на који се уписују, 

4. да студенти прве године нису старији од 21, а да студенти завршне 

године студија нису старији од 26 година живота, осим студената студија 



који трају 5 или 6 година који не могу бити старији од 28 година. У 

изузетним случајевима стипендија се може додјелити и студентима 

старијим од наведених година уколико су у том периоду боловали од 

неке теже болести  

5. да не примају стипендију од другог стипендитора. 

 

 

Члан 8. 

 

Поред услова наведених у члану 7. ове Одлуке, студенти који конкуришу за 

додјелу стипендија, а припадају категоријама студената у оквиру ранг-листе број 2 (члан 

6. став 3.) морају испуњавати и сљедеће посебне услове: 

- студенти морају имати просјечну оцјену студирања најмање 8,00 осим 

студената дефицитарних факултета или занимања и студената из породица са 

два или више студената чија просјечна оцјена студирања не смије бити мања 

од 7,00 

- студенти прве године студија такође имају право на стипендију уколико су 

остварили просјечну оцјену из средње школе најмање 4,50, а за студенте са 

дефицитарних факултета, односно занимања и за студенте из породица са два 

или више студената најмања просјечна оцјена из средње школе не смије бити 

мања од 4,00. 

 

Члан 9. 

 

Редослијед студената на ранг листи биће утврђен на основу сљедећих 

критеријума: 

- просјек оцјена цјелокупног студирања, а за студенте прве године просјек 

оцјена из сва четири разреда средње школе, 

- година студирања и 

- додатни бодови - за студенте дефицитарних факултета, односно занимања, 

студенте факултета чији је оснивач Република, односно матична држава ако 

се ради о студентима који студирају у иностранству и студенте из породица са 

два или више студената. 

 

Просјек оцјена од 7,00 до 7, 99 и просјек оцјена од 4,00 до 4,49 бодоваће се само 

студентима дефицитарних факултета, односно занимања и студентима из породица са 

два или више студената. 

Просјек оцјена бодоваће се на сљедећи начин: 

� просјек од 7,00 до 7,24 ......................................................1 бод, 

� просјек од 7,25 до 7,49 ......................................................2 бода, 

� просјек од 7,50 до 7,74 ......................................................3 бода, 

� просјек од 7,75 до 7,99 ......................................................4 бода, 

� просјек од 8,00 до 8,19.......................................................5 бодова, 

� просјек од 8,20 до 8,39.......................................................6 бодова, 

� просјек од 8,40 до 8,59.......................................................7 бодова, 

� просјек од 8,60 до 8,79.......................................................8 бодова, 



� просјек од 8,80 до 8,99.......................................................9 бодова, 

� просјек од 9,00 до 9,19.....................................................10 бодова, 

� просјек од 9,20 до 9,39.....................................................11 бодова, 

� просјек од 9,40 до 9,59.....................................................12 бодова, 

� просјек од 9,60 до 9,79.....................................................13 бодова, 

� просјек од 9,80 до10,00....................................................14 бодова. 

 

Студентима прве године бодоваће се успјех из средње школе и то: 

� просјек од 4,00 до 4,24 ......................................................1 бода, 

� просјек од 4,25 до 4,49 ......................................................2 бода, 

� просјек од 4,50 до 4,69.......................................................3 бода, 

� просјек од 4,70 до 4,79.......................................................4 бода, 

� просјек од 4,80 до 4,89.......................................................5 бодова, 

� просјек од 4,90 до 5,00.......................................................6 бодова. 

 

Уписана година студија бодоваће се на сљедећи начин: 

� студент прве године ..........................................................1 бод, 

� студент друге године..........................................................2 бода, 

� студент треће године..........................................................3 бода, 

� студент четврте и виших година и апсолвенти...............4 бода. 

 

Додатни бодови додјељиваће се на сљедећи начин: 

1. За дефицитарне факултете, односно занимања: 

� студентима прве године...............................................3 бода, 

� студентима виших година............................................4 бода. 

2. Студентима факултета чији је оснивач Република, односно матична држава 

(ако се ради о студентима који студирају у иностранству)...........................5 бодова. 

3. Студентима из категорија породица са два или више студената. - 2 бода. 

Уколико на ранг-листи два студента имају исти број бодова предност ће имати 

студент са вишим просјеком оцјена. 

 

Члан 10. 

 

Студенти који су претходне године примали стипендију, а испуњавају услове 

конкурса, конкуришу за додјелу стипендије као и остали студенти. 

 

Члан 11. 

 

Право на стипендију остварују сви подносиоци пријава са коначне рангл-листе 

број 1, а са ранг листе број 2, до броја одобрених стипендија. 

Прелиминарна ранг-листа и коначна ранг-листа објављују се на огласној табли и 

интернет страници Општине Козарска Дубица. 

У року од 8 дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе подносиоци 

пријава имају право приговора на исту Начелнику општине. 

На основу размотрених приговора формира се коначна ранг-листа. 

Одлуку о додјели стипендија доноси Начелник општине и она је коначна.  



 

Члан 12. 

 

Висина стипендије утврђује се сваке школске године, као и дефицитарна 

занимања, односно факултети чији ће полазници имати предност приликом додјеле 

стипендије. 

 

Члан 13. 

 

На основу коначне одлуке о додјели стипендија, Начелник општине и корисник 

стипендије закључују уговор о стипендирању којим се ругулишу права и обавезе између 

стипендитора и стипендисте. 

Стипендиста је обавезан да по завршетку школовања ради код стипендитора или 

код другог лица које одреди стипендитор онолико времена колико је користио 

стипендију. 

Стипендиста који одбије да испуни обавезу из претходног става обавезан је да 

врати целокупан ревалоризован износ стипендије уз обрачун важећих камата. 

 

 

Члан 14. 

 

Стипендиста је дужан да се стави на располагање стипендитору у року од 30 дана 

од дана завршетка школовања. 

Уколико у року од 60 дана од дана стављања на располагање стипендитору не 

буде распоређен и примљен на рад, стипендиста није дужан да врати стипендију, нити 

има других обавеза по основу радног ангажовања. 

 

 

Члан 15. 

 

Уговор о стипендирању садржи: 

- податке о уговорним странама, 

- назив високошколске установе, годину студија и назив студијског програма, 

- вријеме за које је стипендија додјељена, висину, начин и динамику исплате 

стипендије, 

- одредбу о враћању стипендије у случајевима ако по завршетку студија не 

понуди свој радни ангажман на подручју општине и 

- остала права и обавезе уговорних страна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Члан 16. 

 

О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности. 

 

 

Члан 17. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о стипендирању 

студената број: 02-013-169/05 („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 

12/05). 

 

Члан 18. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена у „Службеном 

гласнику Општине Козарска Дубица“. 

 

 

Број: 02-013-176/09. 

Дана: 11.12.2009.године  

Козарска Дубица                ПРЕДСЈЕДНИК 

             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                   Стојан Бањац 
 


