
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник Републике Српске", бр.101/04), члана 44. Статута Општине 

Козарска Дубица – пречишћени текст ("Службени гласник Општине 

Козарска Дубица", бр. 5/06) и члана 5. Одлуке о  стипендирању 

студената ("Службени гласник Општине Козарска Дубица", бр. 12/05), 

Начелник Општине Козарска Дубица, р а с п и с у ј е  

 

 

К О Н К У Р С  

за додјелу стипендија у школској 2006/07 години 

 

I 

 

 Општина Козарска Дубица ће у току школске 2006/07 године 

стипендирати 80 редовних студената на високошколским установама у 

земљи и иностранству. 

 

II 

 

 Право да учествују на Конкурсу имају студенти који испуњавају 

следеће услове: 

1. Да су држављани Б и Х;  

2. Да имају стално мјесто пребивалишта на подручју општине 

Козарска Дубица. 

3. Да су редовни студенти који први пут уписују годину студија 

на факултету;  

4. Да имају просјек оцјена најмање 8 (осам) осим студената који 

студирају на факултетима наведеним у члану IV  Конкурса.  

5. Право на стипендију имају и студенти који су уписали прву 

годину студија са просјеком оцјена 5 (пет) у сва четири разреда средње 

школе без обзира на врсту факултета који су уписали.  

 

III 

 

 Право на стипендију у школској 2006/07 години имају дјеца 

погинулих бораца и дјеца РВИ од I до IV категорије без обзира на 

просјек оцјена, под условом да први пут редовно уписују годину. 

Начелник Општине ће одобрити у изузетним (социјалним) 

случајевима стипендије и кандидатима који не испуњавају услове 



конкурса. Стипендија, додјељених на овај начин, не може бити више од 

8 (осам). 

 

IV 

 

Предност при додјељивању стипендија без обзира на просјек 

оцјена имаће студенти следећих факултета: 

 

ФАКУЛТЕТ/ОДСЈЕК-СМЈЕР                        БРОЈ СТИПЕНДИЈА 

                                      

1. Електротехнички или Технички факултет 

- Одсјек електротехника и рачунарство    5 

2. Филозофски факултет 

- Одсјек енглески језик       5 

- Одсјек њемачки језик       5 

3. Природно-математички факултет 

- Одсјек математика и информатика            10 

4. Архитектонско-грађевински факултет           10 

5. Ветеринарски факултет      5 

6. Академија умјетности       

- Одсјек музичка умјетност      2 

7. Медицински факултет  

- Одсјек фармација        5 

 

Сви пријављени студенти рангираће се на основу просјечне оцјене 

студирања.  

Право на стипендију остварују боље рангирани студенти до укупног 

броја студената предвиђених по појединим факултетима. 

 

V 

 

 Студенти осталих факултета који нису наведени у члану IV 

Конкурса рангираће се на основу просјека оцјена, уз услов да је просјек 

оцјена најмање 8 (осам), све до укупно предвиђеног броја студената 

или до укупног износа предвиђеног за стипендирање студената у 

Буџету општине за 2007. годину. 

 

 

 

 



VI 

 

 У случају да више студената има исти просјек оцјена предност ће 

имати студенти са бољим просјеком оцјена у претходној години –

школској 2005/06 години. 

 

VII 

 

 Начелник Општине ће именовати Kомисију која ће размотрити 

пристигле пријаве и утврдити ранг листу кандидата који испуњавају 

услове конкурса. 

 На основу предложене ранг листе Начелник Општине ће 

донијети Одлуку о додјели стипендија за школску 2006/07 годину. 

 Незадовољни кандидати могу уложити приговор Начелнику 

Општине у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Одлуке о 

додјели стипендија на огласној табли Општине. 

 Начелник општине ће по приговору одлучити у року од 8 (осам) 

дана од дана истека рока за подношење приговора. 

  

VIII 

 

Потребна документа за учешће на конкурсу су: 

- пријава,  

- увјерење о држављанству БиХ, 

- увјерење о пребивалишту, 

- увјерење о редовно уписаној години студија, 

- увјерење о положеним испитима са просјечном оцјеном 

студирања, а за прву годину факултета овјерене фотокопије 

свједочанстава из сва четири разреда средње школе, 

- увјерење надлежног општинског органа о признатом 

статусу члана породице погинулог борца или РВИ - за дјецу 

погинулих бораца и РВИ од I до IV категорије. 

Стипендиста који је у школској 2005/06 години примао 

стипендију није обавезан приложити увјерење о држављанству Б и Х и 

увјерење о пребивалишту.  

IX  

 

Рок за подношење пријава је 20 (двадесет) дана од дана 

објављивања Конкурса преко средстава јавног информисања и на 

огласној табли Општине. 



Пријаве се подносе Одјељењу за привреду и друштвене 

дјелатности Општине Козарска Дубица путем пријемне канцеларије 

или поштом (Општина Козарска Дубица, Светосавска бр. 5, Пријава на 

Конкурс за додјелу стипендија). 

 

X 

 

 Висина стипендије, као и права и обавезе између стипендитора и 

стипендисте регулисаће се посебним Уговором о стипендирању. 

 

 

 

Број: 06-67-1 

Дана: 07.11.2006. године 

У Козарској Дубици                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                                                          Бранко Бараћ, дипл. правник 


