На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 97/16), члана 54. Статута Општине Козарска Дубица ("Службени гласник
Општине Козарска Дубица", број: 3/14 и 2/15) и члана 4. Одлуке о стипендирању
студената ("Службени гласник Општине Козарска Дубица", брoj: 10/09, 8/11) и Одлуке
број:02-013-95 од 22.12.2016.године, Начелник Општине Козарска Дубица, р а с п и с у ј е

КОНКУРС
за додјелу студентских стипендија у школској 2016/17 години
I
Расписује се Јавни конкурс за додјелу 135 стипендија редовним студентима првог
циклуса на високошколским установама у земљи и иностранству и то у износу од 500 КМ
за апсолвенте и 1.000 КМ за остале студенте.
II
Посебне категорије студената, које ће стипендију остварити без обзира на просјек
оцјена уколико испуњавају опште услове, су сљедеће:
1. студенти из категорије породица погинулих бораца и 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,
4. студенти из категорија породица са четворо и више дјеце,
5. студенати из социјално угрожених породица које предложи Центар за социјални рад
(максимално 5 студената) и
6. студенти са подручја наше општине који су средњу школу завршили са просјеком
оцјена 5,00 (при упису у прву годину факултета).
Студенти осталих категорија које нису наведене у претходном ставу морају испуњавати
опште и посебне услове за додјелу стипендија.
III
Општи услови за додјелу стипендија
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 и да први пут уписују ту годинустудија,
без обзира на факултет на који се уписују, те да није више од једанпут уписао прву годину
студија,
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.
IV
Посебни услови за додјелу стипендија
Поред општих услова студенти који конкуришу за додјелу стипендија, а припадају
категорији осталих студената морају испуњавати и сљедеће посебне услове:
- Морају имати просјечну оцјену студирања најмање 8,00 осим студената дефицитарних
факултета или занимања и студената из породица са два или више студенатачија
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.
V
Редослијед студената посебних категорија, на ранг листи број 1, неће се утврђивати
с обзиром да право на стипендију остварују без обзира на просјек оцјена уколико
испуњавају опште услове конкурса.
Редослијед студената на ранг листи 2 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.
Бодовање ће се вршити на начин предвиђен Одлуком о стипендирању студената.
Уколико на ранг-листи два студента имају исти број бодова предност ће имати
студент са вишим просјеком оцјена.
VI
Као дефицитарни факултети у школској 2016/17 години биће третирани сљедећи
факултети, односно смјерови на тим факултетима (уколико су наведени смјерови, онда
искључиво ти смјерови на факултетима):
1.. Ветеринарски факултет
2.. Машински факултет
3. Електротехнички факултет

VII
Образац пријаве за Јавни конкурс, као и образац изјаве да студент не прима
стипендију од других стипендитора биће доступни на интернет страници и у шалтер сали
Општине Козарска Дубица.
VIII
Потребна документа за учешће на конкурсу за све студенте су:
- пријава на прописаном обрасцу
- изјава студента на прописаном обрасцу да не прима стипендију од других
стипендитора
- 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 и
- фотокопија текућег рачуна на име студента, који је отворен у некој од банака у
Републици Српској
IX
За посебне категорије потребно је доставити нека од наведених докумената којим
доказују свој статус:
- увјерење надлежног општинског органа о признатом статусу члана породице погинулог
борца или РВИ - за дјецу погинулих бораца и РВИ од I до IV категорије;
- фотокопије Извода из матичне књиге рођених за сву дјецу за категорију студената из
породице са четворо и више дјеце;
- рјешење Центра за социјални рад за студенте са посебним потребама (инвалидна лица);
- увјерење Центра за социјални рад да је студент био смјестен у дом или хранитељску
породицу;
- социјална анамнеза Центра за социјални рад Козарска Дубица за студенте из социјално
угрожених породица;
- Вукова диплома за студенте прве године који су у сва 4 разреда средње школе имали
просјек 5,00.
Студенти из породица са 2 или више студената за сваког студента из породице подносе:
Извод из матичне књиге рођених, увјерење о редовно уписаној години студија и увјерење
о положеним испитима са просјечном оцјеном студирања, а за прву годину факултета
овјерене фотокопије свједочанстава из сва четири разреда средње школе.
X
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања Конкурса на огласној табли
општине. Конкурс ће бити објављен преко локалних средстава јавног информисања, на
интернет страници и на огласној табли Општине Козарска Дубица.

Пријаве се подносе Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности Општине
Козарска Дубица путем пријемне канцеларије или поштом на адресу - Општина Козарска
Дубица, Светосавска бр. 5, - Пријава на Конкурс за додјелу стипендија.
Неблаговремене пријаве неће се разматрати.
XI
Прелиминарна ранг-листа биће објављена 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.
Број: 01-67-6/16
Дана: 29.12.2016. године
У Козарској Дубици
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Mр сци. др мед. Раденко Рељић

