
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ  

Трг Републике Српске 1, телефон: 051/338-434, факс: 051/338-857, e-mail: mp@mp.vladars.net 
 

Број: 07.051/67-58/18 
Датум: 09.11.2018. године 
 
На основу члана 16. став 6. Закона о студентском стандарду (''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 34/08), члана 4. а у вези са чланом 6. став (1) тачка 2)  Правилника о додјели студентских 
стипендија (''Службени гласник Републике Српске'', број: 99/18), Министарство просвјете и културе 
Републике Српске расписује 
 

                      ЈАВНИ КОНКУРС 
за додјелу 19 стипендија студентима високошколских установа  

(категорија: студенти првог циклуса студија са пребивалиштем у изразито неразвијеним 
општинама Републике Српске) 

 
I 
 

Расписује се Јавни конкурс за додјелу стипендија за 2019. годину, за категорију студената првог 
циклуса студија са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама, редовним студентима 
високошколских установа у Републици Српској које се финансирају из буџета Републике Српске и 
редовним студентима првог циклуса студија на високошколским установама у Федерацији БиХ на 
студијском програму са Листe студијских програма за 2019. годину у складу са чланом 7. став (1) тачка 
2) Правилника о додјели студентских стипендија. 
 
На основу Одлуке Владе Републике Српске о степену развијености јединица локалне самоуправе у 
Републици Српској за 2018. годину, изразито неразвијене општине су: Берковићи, Вукосавље, Источни 
Дрвар, Источни Мостар, Источни Стари Град, Језеро, Калиновик, Кнежево, Крупа на Уни, Купрес, 
Лопаре, Ново Горажде, Осмаци, Оштра Лука, Рудо, Сребреница, Трново, Чајниче и Шековићи.  

 
II 

Општи услови за додјелу стипендија 
 
За додјелу стипендија из тачке I овог конкурса могу конкурисати редовни студенти високошколских 
установа који имају пребивалиште на територији Републике Српске, у општинама из тачке I овог 
конкурса и који испуњавају сљедеће опште услове: 

1) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине, 
2) да су студенти првог циклуса студија на високошколским установама на територији Републике, 

односно првог циклуса студија са Листе студијских програма за 2019. годину на студијском 
програму ветеринарство, на високошколским установама у Федерацији БиХ, 

3) да су студенти друге или виших година студија на првом циклусу студија, 
4) да нису обнављали ниједну годину студија, 
5) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања у 2019. години и  
6) да студенти на првом циклусу студија нису старији од 26 година живота, oсим студената студија 

који трају пет или шест година који не могу бити старији од 28 година живота на првом циклусу 
студија.  
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III 
 
Посебни услови за додјелу стипендија 
 
Поред општих услова наведених у тачки II овог конкурса, студенти који конкуришу за додјелу 
стипендија морају испуњавати сљедеће посебне услове: 

1) да имају положене испите из претходних година студија са просјечном оцјеном најмање 8,00 и 
више, 

2) да имају пребивалиште у изразито неразвијеним општинама у Републици Српској, 
3) да ће након завршетка студија понудити свој радни ангажман на подручју изразито 

неразвијених општина, најмање онолико времена колико су добијали стипендију. 
 

IV 
 

Критеријуми за утврђивање ранг-листе студената за додјелу стипендије су: 
 

1) успјех у претходним студијским годинама, 
2) уписана година студија и 
3) социјални статус.  

 
V 

 
Апсолвенти не остварују право на додјелу стипендије. 
 

VI 
 
Образац пријаве (ПРИЛОГ 2) и образац изјаве да студент не прима стипендију из других јавних извора 
стипендирања (ПРИЛОГ 6) биће доступни на Порталу Владе Републике Српске, на страници 
Министарства просвјете и културе: www.vladars.net и на протоколу Министарства просвјете и културе 
Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања Лука, Административни центар Владе Републике 
Српске, ламела А, приземље. 
 

VII 
 

Уз уредно попуњен образац пријаве (ПРИЛОГ 2) и образац изјаве да студент не прима стипендију из 
других јавних извора стипендирања (ПРИЛОГ 6) из тачке VI овог конкурса, подносиоци пријаве су 
обавезни доставити сљeдећу документацију у оригиналу или овјереној фотокопији:  

1) увјерење о држављанству, 
2) увјерење о пребивалишту, 
3) oвјерену копију прве странице индекса, 
4) потврду о статусу редовног студента, 
5) увјерење о положеним испитима са претходних година студија са просјечном оцјеном, 
6) потврду да студент није обнављао ниједну годину у току студија, 
7) потврду да је студент положио све испите из претходне године студија (само за студенте који  

испуњавају овај услов), 
8) овјерену изјаву студента да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања 

(ПРИЛОГ 6), 
9) овјерену кућну листу, 
10) потврду о редовном школовању за чланове домаћинства на редовном школовању, а за 

предшколску дјецу извод из матичне књиге рођених,  
11) потврду да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених лица 

надлежног Завода за запошљавање, 
12) увјерење надлежне Пореске управе за родитеље да се не воде као порески обвезници по основу 

примања, за родитеље који су незапослени, а не налазе се на евиденцији незапослених лица 
надлежног Завода за запошљавање,  

13) посљедњу платну листу запослених чланова домаћинства/посљедњи чек од пензије 
14) извод из матичне књиге умрлих за студенте без једног или оба родитеља и 
15) фото-копију текућег рачуна. 

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%202.pdf
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http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%206.pdf


 
VIII 

 
Документи из тачке VII подтачки 1) и 2) овог Kонкурса не смију бити старији од шест мјесеци, а 
документи из подтачки 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) и 12)  не смију бити старији од дана објављивања 
овог конкурса. 
 

IX 
 

Подносиоци пријава морају имати отворен текући рачун на своје име у некој од банака  у Републици 
Српској у домаћој валути. 
 

X 
 

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу: „Министарство 
просвјете и културе Републике Српске, Одјељење за студентски и ученички стандард, Трг Републике 
Српске 1, Бања Лука, са назнаком ''Јавни конкурс за студентске стипендије-студенти са пребивалиштем 
у изразито неразвијеним општинама Републике Српске''.  
 
Неблаговремене пријаве се не разматрају. 
 

XI 
 
Јавни конкурс биће објављен у дневном листу ''Независне новине'' као и на Порталу Владе Републике 
Српске, страница Министарства просвјете и културе: www.vladars.net 

 
XII 

 
Јавни конкурс остаје отворен 20 дана од дана објављивања у дневном листу ''Независне новине''. 
 

XIII 
 

Представници заинтересованих студентских представничких тијела високошколских установа имају 
право непосредног увида у рад Комисије за додјелу стипендија, која разматра пријаве на Јавни конкурс 
и утврђује приједлог за додјелу стипендија.  

XIV 
 

Ранг-листа кандидата којима ће бити додијељена стипендија за 2019. годину биће објављена на 
Порталу Владе Републике Српске, страница Министарства просвјете и културе: www.vladars.net 
 
 
                                                                                               По овлашћењу предсједнице Владе 

                                                                                                                       министар  

 

                                                                                      Ален Шеранић, др мед. 
 
 
 


