
Ha основу члана 59. и 82. а у вези са чланом 18. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 66. и 97. Статута општине 

Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број: 9/17) начелник општине 

Власеница доноси: 

Правилник 

о стипендирању студената и ученика из буџета општине Власеница 

Члан 1.

Овим Правилником регулишу се питања додјеле стипендија редовним студентима из буџета 

општине Власеница, а нарочито: право и општи и посебни услови на додјелу стипендије, 

расписивање конкурса, врсте ранг листи, висина стипендије, начин бодовања студената, 

потребна документација по конкурсу, поступак одлучивања и транспарентности код 

одлучивања, органи који одлучују по конкурсу и друга питања додјеле студентских 

стипендија из буџета општине Власеница. 

Члан 2. 

Право на стипендију општине Власеница у складу са овим Правилником могу остварити 

редовни студенти који имају стално пребивалиште на подручју општине Власеница, а 

студирају на факултетима у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине или у 

Републици Србији, као и студенти са подручја других општина који су уписали Шумарски 

факултет у Власеници. 

Члан 3. 

 

Стипендија општине Власеница не може се додијелити студенту: 

1. Који је губио једну од претходних година студија 

2. Који је корисник стипендије од стране другог даваоца 

3. Који има просјек оцјена мањи од 7,50, осим за студенте из члана 5. став 4. 5. и 7. 

4. Студенту прве године студија, ако није носилац „Вукове дипломе“, осим за студенте 

из члана 5. став 7. 

5. Који је апсолвент 

6. Који је старији од 26 година 

7. Који не достави комплетну документацију утврђену Конкурсом 

8. На листи „Слабо материјално стање“: 

-за више од једног студента из истог породичног домаћинства, 

-чији укупни мјесечни приходи по члану породице прелазе 300 КМ, 

-чији је родитељ власник или сувласник капитала у привредном друштву. 

9. Због других услова утврђених овим Правилником. 

 



Члан 4. 

1)Конкурс за додјелу стипендија се расписује за сваку школску годину. 

2)Конкурс расписује начелник општине Власеница.  

3)Конкурс се објављује најкасније до краја новембра за текућу школску годину.  

4)Конкурс траје 15 календарских дана.  

5)Конкурс се објављује на званичној Интернет страници општине Власеница и на огласној 

табли општинске управе.  

6)Конкурсом се утврђују врсте ранг листа, потребна документација, начин бодовања, 

поступак одлучивања по Конкурсу, рок трајања Конкурса и друга питања за додјелу 

стипендија. 

 

Члан 5. 

 

Конкурс за стипендије се расписује за седам категорија стипендиста, и то: 

1. Студенти са просјеком оцјена већим од 8,50, 

2. Студенти прве године носиоци „Вукове дипломе“ из средње школе, 

3. Студенти слабог материјалног стања, 

4. Студенти дјеца ратних војних инвалида 1-5. категорије и цивилне жртве рата, 

5. Студенти без оба родитеља и студенти са сметњама у развоју. 

6. Студенти мастер студија са просјеком оцјена већим од 9,00. 

7. Студенти прве године Шумарског факултета у Власеници. 

За сваку категорију стипендиста Комисија за стипендије израђује посебну ранг листу. 

 

Члан 6. 

 

1)Критеријуми за добијање стипендије и бодовање на ранг листама: 

1. Студенти са просјеком оцјена изнад 8,50 

Сви студенти са просјеком оцјена већим од 8,5, а који испуњавају услове Конкурса 

биће стипендирани без обзира на број поднијетих захтјева по Конкурсу. 

2. Студенти прве године који су носиоци „Вукове дипломе“ 

Сви студенти прве године студија, носиоци „Вукове дипломе“ из средње школе а 

који испуњавају услове Конкурса биће стипендирани без обзира на број поднесених 

пријава по Конкурсу. 

3. Студенти слабог материјалног стања, бодују се на основу следећих критерија: 

-признања и награде учествовања у научним или пројектним активностима - 

један бод; 

-за успјех у школовању; просјечна оцјена претходних година студија 

множи се са 2 (два); 

-за сваку завршену годину студија- један бод; 



-кандидат без материјалних примања за све чланове домаћинства- три бода; 

-кандидат чија мјесечна укупна примања домаћинству по члану износе: 

до 200КМ - два бода, 

од 200 КМ до 300КМ - један бод; 

-студент државног факултета - два бода; 

-дефицитарно занимање - два бода. 

4. Студенти дјеца ратних војних инвалида од 1-5 категорије и ЦЖР 

Сви студенти дјеца погинулих бораца, ратних војних инвалида од I –V категорије и 

цивилних жртава рата без обзира на број поднијетих захтјева по Конкурсу. 

5. Студенти без оба родитеља и студенти са сметњама у развоју 

Сви студенти без оба родитеља и студенти са посебним потребама, а који испуњавају 

услове конкурса биће стипендирани без обзира на број поднесених пријава по 

Конкурсу. 

6. Студенти мастер студија са просјеком оцјена већим од 9,00  

За 5 студената мастер студија са просјеком оцјена већим од 9,00, а који испуњавају 

услове конкурса додијелиће се стипендија. Ако се пријави већи број студената од 

предвиђеног броја, рангираће се према оствареном просјеку. 

7. Студенти „Шумарског факултета у Власеници“ 

За 20 студената Шумарског факултета у Власеници који уписују прву годину 

основних студија, са најбољим просјеком из средње школе. 

2)Дефицитарна занимања су: медицина, фармација, ветерина, грађевина, архитектура, 

електротехника, геодезија, ПМФ- професор математике, физике, хемије, машински 

факултет. 

 

Члан 7. 

 

1)Кандидат за додјелу стипендије подноси писмени захтјев на прописаном обрасцу 

општинске управе и студент може конкурисати само на једну од утврђених категорија.  

2)Захтјеви за додјелу стипендија са потребном документацијом достављају се лично, у 

пријемну канцеларију Општинске управе општине Власеница, шалтер број 6, са назнаком 

”Комисија за додјелу стипендија –Не отварати-” или путем поште на адресу: Општина 

Власеница, ул. 9. Јануар бр. 14. 

3)Захтјеви са некомплетном документацијом и захтјеви предати након истека Конкурса неће 

се узимати у разматрање. 

 

Члан 8. 

 

1)Сваки подносилац захтјева за додјелу студентске стипендије уз захтјев за додјелу 

стипендије подноси следећу основну документацију: 

- потврда са факултета о статусу редовног студента одређене године студија, 

- фотокопија индекса и фотокопија личне карте, 



- овјерена изјава да није корисник стипендије од другог даваоца, 

- фотокопија „картице текућег рачуна“ пословне банке. 

 

Члан 9. 

 

Поред основне документације из члана 8. овог Правилника, зависно од ранг листе на коју се 

пријављују, студенти достављају и следеће доказе: 

1. Студенти са просјеком већим од 8,50 уз захтјев прилажу и следећа документа: 

- оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током 

студирања, 

2. Студенти прве године носиоци „Вукове дипломе“ уз захтјев прилажу и следећа 

документа: 

- овјерену фотокопију „Вукове дипломе“ из средње школе 

3. Студенти за листу „слабог материјалног стања“ уз захтјев прилажу и следећа 

документа: 

- оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током 

студирања, 

- изјава о заједничком домаћинству (кућна листа), 

- увјерење да је родитељ корисник социјалне помоћи или туђе његе, 

- доказе о примањима за сваког члана домаћинства: 

• висине просјечне плате у претходна три мјесеца, 

• увјерења о износу пензија у претходна три мјесеца, 

• потврда од Завода за запошљавање за незапослене чланове домаћинства, 

• остале доказе о примањима. 

- награде признања, дипломе, научни и пројектни радови и сл. (овјерена копија) 

4. Студенти за листу дјеца ратних војних инвалида од 1-5 категорије, и ЦЖР уз захтјев 

прилажу и следећа документа: 

- оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током 

студирања,   

- изјава о заједничком домаћинству (кућна листа), 

- увјерења или доказе: 

• увјерење о инвалидности (студенти чији је родитељ РВИ), 

• увјерење од надлежног органа да је члан породице ЦЖР. 

5. Студенти без оба родитеља и студенти са посебним потребама 

- оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током 

студирања, 

- изјава о заједничком домаћинству (кућна листа), 

- увјерења или доказе: 

• извод из матичне књиге умрлих (дјеца без оба родитеља), 

• увјерење о хендикепу особе која се пријављује на конкурс, 



6. Студенти мастер студија са просјеком оцјена већим од 9,00 уз захтјев прилажу и 

следећа документа: 

- потврда о статусу редовног студента мастер студија, 

- оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током 

студирања, 

- фотокопију дипломе или увјерења о завршеним основним студијама, 

7. Студенти „Шумарског факултета“ у Власеници уз захтјев прилажу и следећа 

документа: 

- свједочанства из средње школе са изведеном просјечном оцјеном током школовања 

 

Члан 10. 

 

Студенти које је општинска управа општине Власеница стипендирала у претходној 

школској години дужни су до краја мјесеца новембра доставити потврду о упису наредне 

године студија, а како би наставили са стипендирањем из буџета општине Власеница.  

 

Члан 11. 

 

1)Укупна средства за стипендије планирана буџетом општине Власеница за текућу годину, 

расподјељују се како слиједи: 

- стипендије за све студенте са просјеком оцјена већим од 8,50, 

- стипендије за све студенте прве године носиоце „Вукове дипломе“ из средње школе, 

- стипендије за све студенте без оба родитеља и студенте са сметњама у развоју без обзира 

на просјек оцјена, 

- стипендије за 5 стипендиста мастер студија, са највећим просјеком на основним студијама, 

- стипендије за 20 стипендиста Шумарског факултета у Власеници који уписују прву годину 

основних студија. 

2)Висина стипендије за све категорије износи 100 КМ мјесечно и исплаћује се у 8 мјесечних 

рата. 

 

Члан 12. 

 

1)Преостала средства за стипендије након измирења из члана 11, овог Правилника 

расподијелиће се према одлуци Начелника, а на приједлог Комисије за стипендије, за 

следеће категорије: 

- студенти „слабог материјалног стања“, 

- студенти „дјеца ратних војних инвалида од 1-5 категорије и ЦЖР“, 

- до 5% укупно расположивих средстава за стипендије остаје у резерви. 

 

 

 



Члан 13. 

 

Ако средства предвиђена за стипендирање у буџету не буду потрошена, начелник општине 

може проширити број стипендиста по категоријама, а што ће се одредити посебном 

одлуком. 

 

Члан 14. 

 

1)Начелник именује Комисију за стипендије која брoји три члана. 

2)Комисија за стипендије обрађује све приспјеле пријаве по конкурсу и сачињава Приједлог 

ранг листе у свих седам категорија стипендиста. 

 

Члан 15. 

 

Комисија за стипендије објављује Приједлог ранг листа, на огласној табли општинске 

управе и на званичном сајту општине Власеница. 

 

Члан 16. 

 

1)На Приједлог ранг листе Комисије, сваки учесник у конкурсу може уложити приговор 

Начелнику, у року од 8 дана од дана објављивања Приједлога ранг листе Комисије. 

2)Начелник одлучује по приговорима у року од 15 дана по истеку рока за подношење 

приговора.  

3)На основу одлуке Начелника по приспјелим приговорима на приједлог ранг листе, 

Комисија објављује коначне ранг листе за додјелу стипендија и утвђује приједлог Одлуке о 

додјели стипендија.  

4)Одлука о додјели стипендија, на основу коначних ранг листа, доноси Начелник, на 

приједлог Комисије за стипендије. 

 

Члан 17. 

 

1)Студент коме је одобрена стипендија закључује са општином Власеница уговор о додјели 

стипендије.  

2)Уговор у име општине потписује Начелник.  

3)Уговором се регулишу права и обавезе уговорних страна. 

 

Члан 18. 

 

1)У случају давања нетачних и непотпуних података, стипендиста сноси кривичну и 

материјалну одговорност, а давања по основу стипендије ће бити обустављена. 



2)Комисија задржава право да провјери вјеродостојност података датих у конкурсној 

процедури. 

 

Члан 19. 

 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о додјели стипендија 

студентима и ученицима средње школе (”Службени гласник општине Власеница”, број: 

10/13) 

 

Члан 20. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Власеница“. 

 

Број: 02-014-617/22 

Датум: 16.11.2022. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Мирослав Краљевић 


