
 
 
 
На основу члана 16. став 6. Закона о студентском стандарду (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 34/08), члана 5. став 2. и члана 7. став 1. тачка г) Правилника о 
додјели студентских стипендија (''Службени гласник Републике Српске'' број 100/08), 
Министарство просвјете и културе Републике Српске  расписује 
 

      ЈАВНИ КОНКУРС 
за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија у 

иностранству 
(категорија:студенти студија у иностранству)  

 
I 

Расписује се Јавни конкурс за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег 
циклуса студија у иностранству за студијске програме математикe, физикe, 
информатикe, машинствa, електротехникe и геодезијe, за 2008. годину, за категорију 
студенaта студија у иностранству.  
  

II 
Општи услови за додјелу стипендија 
 
Право учешћа на Јавни конкурс имају редовни студенти високошколских установа 
првог, другог и трећег циклуса студија у иностранству, односно студенти који су 
уписали магистарски и докторски студиј у иностранству у складу са раније важећим 
прописима а који имају пребивалиште на територији Републике Српске и који 
испуњавају сљедеће опште услове: 

1) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине 
2) да су студенти друге године и виших година студија 
3) да не обнављају ниједну годину студија 
4) да студенти завршне године на првом циклусу студија нису старији од 24 године 

живота, на другом циклусу студија од 26 година живота а на трећем циклусу студија од 
30 година живота, осим студената студија који трају пет или шест година који не могу 
бити старији од 26 година живота на првом циклусу студија, на другом циклусу од 28 
година живота а на трећем циклусу од 32 године живота.  
 

III 
 

Посебни услови за додјелу стипендија студентима студија у иностранству: 
 
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 9,00 и више 
2) да су уписали студијске програме са Листе студијских програма коју је 

утврдио министар просвјете и културе а на приједлог Савјета за развој 
високог образовања и осигурање квалитета,  из тачке I овог конкурса. 

 
IV 

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

1) успјех у претходној студијској години 
2) уписана година студија   
3) социјални статус.  

 



V 
 

Образац пријаве за Јавни конкурс (образац ''В'') доступан је на Порталу Владе 
Републике Српске - страница Министарства просвјете и културе: www.vladars.net  и у 
Министарству просвјете и културе Републике Српске (Трг Републике Српске 1) у Бањој 
Луци. 

 
   VI 

 
Уз уредно попуњен образац пријаве ''В'', подносиоци пријаве су обавезни доставити 
сљeдећу документацију у оригиналу или овјереној фотокопији: 
 

1)  увјерење о држављанству 
2)  увјерење о пребивалишту (CIPS) 
3)  овјерену  копију прве странице индекса 
4) потврду о статусу редовног студента 
5) увјерење о положеним испитима са свих година студија са просјечном оцјеном 

студирања 
6) потврду да није обнављао ниједну годину у току студија  
7) овјерену кућну листу 
8) потврду о редовном школовању за чланове домаћинства на редовном 

школовању 
9) потврду да се незапослени чланови домаћинства воде на евиденцији 

незапослених лица надлежног Завода за запошљавање 
10)  посљедњу платну листу запослених чланова домаћинства/посљедњи чек од 

пензије за пензионисане чланове домаћинства 
11) потврду од послодавца о запослењу, уколико је кандидат запослен (за студенте 

који су уписали магистарски или докторски студиј у иностранству у складу са 
раније важећим прописима) 

12)  фотокопију текућег рачуна са рачуном банке код које је рачун отворен.  
 

VII 
 

Документација из тачке VI овог конкурса не смије бити старија од шест мјесеци а 
увјерење о положеним испитима са свих година студија са просјечном оцјеном 
студирања не смије бити старије од дана објављивања Конкурса. 

 
VIII 

 
Подносиоци пријава морају имати отворен текући рачун на своје име у некој од банака  
у Републици Српској. 
Стипендије се не одобравају за вријеме апсолвентског стажа. 
За документацију из тачке VI овог конкурса која је на страном језику, неопходно је 
доставити превод од овлашћеног судског тумача.  
 
                                                             IX 
 
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу: 
Министарство просвјете и културе Републике Српске - Одјељење за високо образовање, 
Трг Републике Српске 1, Бања Лука (са назнаком  ''студенти студија у иностранству''). 
 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
 

 
 
 
 



X 
 

Јавни конкурс биће објављен у дневним листовима у Републици Српској: ''Глас 
Српске'', ''Независне новине'', ''Еуроблиц'', ''Фокус'' и ''Прес'', као и на Порталу Владе 
Републике Српске - страница Министарства просвјете и културе: www.vladars.net 
 

 
XI 

 
Јавни конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања у штампи. 
 

XII 
 

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.  
 

XIII 
 

Ранг-листа кандидата којима ће бити додијељена стипендија за 2008. годину биће 
објављена на Порталу Владе Републике Српске - страница Министарства просвјете и 
културе: www.vladars.net. 
 

 
 
 


