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УПУТСТВО 
О ПОСТУПКУ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ 

СТИПЕНДИЈА ЗА 2009. ГОДИНУ 
 

 
 

Законом о студентском стандарду („Службени гласник Републике Српске“ број 
34/08) и Правилником о додјели студентских стипендија („Службени гласник 
Републике Српске“ број 100/08) регулисано је да студенти имају право на 
студентску стипендију као и општи услови, начин, критеријуми, поступак за 
додјелу стипендија, закључивање уговора, исплата и друга питања од значаја за 
додјелу стипендија. 
 
Право на студентску стипендију имају редовни студенти који су први пут уписани 
у одговарајућу годину студија. 
Стипендија се може додијелити студентима послије завршене прве године 
студија. 
Студент има право само на једну стипендију из јавних извора стипендирања, осим 
студената у иностранству и студената са посебним потребама. 
Право на стипендију остварује се путем јавног конкурса. 
Јавни конкурс расписује Министарство просвјете и културе Републике Српске и 
то: 
1. Конкурс за додјелу стипендија редовним студентима високошколских установа 
у Републици Српској, првог циклуса студија, за 2009. годину за категорију 
успјешних студената, са просјеком оцјена 8.50 и више. 
 
2. Конкурс за додјелу стипендија редовним студентима високошколских установа 
у Републици Српској, првог циклуса студија за 2009. годину, за категорију 
студената са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама Републике 
Српске, утврђеним Одлуком о ранг–листи развијености општина за 2007/08. 
годину („Службени гласник Републике Српске“ број 81/07) (Берковићи, Источни 
Мостар, Калиновик, Кнежево, Крупа на Уни, Купрес, Лопаре, Невесиње, Осмаци, 
Пелагићево, Петровац, Рогатица, Рудо, Шековићи, Устипрача, Чајниче и Љубиње) 
са просјеком оцјена 8,00 и више. 
 
3. Конкурс за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса 
студија у иностранству, односно студентима који су магистарски или докторски 
студиј у иностранству уписали у складу са раније важећим прописима, за 2008. 
годину, а који похађају студијске програме математике, физике, информатике, 
машинства, електротехнике и геодезије са просјеком оцјена 9,00 и више. 
 
4. Конкурс за додјелу стипендија редовним студентима високошколских установа 
у Републици Српској, првог циклуса студија, за 2009. годину, за категорију 
осталих студената, којој припадају студенти са посебним потребама, студенти из 
социјално угрожених породица, студенти-инвалиди Отаџбинског рата, дјеца 
погинулих бораца и дјеца ратних војних инвалида од I – IV категорије, студенти 
без једног или оба родитеља, студенти из породице са два или више студената и 
студенти који су били смјештени у домове за незбринуту дјецу  или у 
хранитељске породице до пунољетства, са просјеком оцјена 7,50 и више. 
 



Јавни конкурси биће објављени у дневним листовима у Републици Српској: 
„Гласу Српске“, „Независним новинама“, „Еуроблицу“, „Фокусу“ и „Пресу“, као 
и на Порталу Владе Републике Српске - страница Министарства просвјете и 
културе: www.vladars.net. 
 
Образац пријаве за додјелу стипендија (обрасци „А“, „ Б“, „В“ и „Г“) биће 
доступан на Порталу Владе Републике Српске - страница Министарства просвјете 
и културе - и у Министарству просвјете и културе Републике Српске (Трг 
Републике Српске 1) у Бањој Луци. 
 
 
 
СТИПЕНДИЈА ЗА УСПЈЕШНЕ СТУДЕНТЕ 

 
 

Приликом конкурисања за стипендију која се додјељује успјешним студентима, 
студент је дужан доставити сљедеће документе у оригиналу или овјереној 
фотокопији:  
 
 

1. Попуњен образац пријаве (Образац „А“)  
2. Увјерење о држављанству 
3. Увјерење о пребивалишту (CIPS) 
4. Овјерену копију прве странице индекса (овјера се врши у општини) 
5. Потврду о статусу редовног студента (потврду издаје високошколска 
установа) 

6. Увјерење о положеним испитима са свих година студија са просјечном 
оцјеном студирања (увјерење издаје високошколска установа) 

7. Потврду да није обнављао ниједну годину у току студија (потврду издаје 
високошколска установа) 

8. Овјерену изјаву да не прима стипендију из других јавних извора 
стипендирања дату под пуном  кривичном и материјалном одговорношћу 
(изјава се овјерава код надлежног општинског органа) 

9. Овјерену кућну листу (овјера се врши код надлежног општинског органа) 
10. Потврду о редовном школовању за чланове домаћинства на редовном 
школовању, уколико на кућној листи има чланова домаћинства са статусом 
ученика или студента 

11.  Потврду да се незапослени чланови домаћинства воде на евиденцији 
незапослених лица, издату од  надлежног Завода за запошљавање, уколико 
на кућној листи има незапослених чланова домаћинства 

12. Посљедњу платну листу запослених чланова домаћинства или посљедњи 
чек од пензије, за пензионисане чланове домаћинства, уколико на кућној 
листи има запослених односно пензионисаних чланова домаћинства 

13. Фотокопију текућег рачуна са бројем рачуна банке код које је рачун 
отворен.  

 
 
 
 
 



СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ ИЗ ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА 
 
Приликом конкурисања за стипендију која се додјељује студентима са 
пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама Републике Српске, студент 
је дужан доставити сљедеће документе у оригиналу или овјереној фотокопији: 
 

1. Попуњен образац пријаве (Образац „Б“)  
2. Увјерење о држављанству 
3. Увјерење о пребивалишту (CIPS) 
4. Овјерену копију прве странице индекса (овјера се врши у општини) 
5. Потврду о статусу редовног студента (потврду издаје високошколска 
установа) 

6. Увјерење о положеним испитима са свих година студија са просјечном 
оцјеном студирања (увјерење издаје високошколска установа) 

7. Потврду да није обнављао ниједну годину у току студија (потврду издаје 
високошколска установа) 

8. Овјерену изјаву да не прима стипендију из других јавних извора 
стипендирања дату под пуном  кривичном и материјалном одговорношћу 
(изјава се овјерава код надлежног општинског органа) 

9. Овјерену кућну листу (овјера се врши код надлежног општинског органа) 
10. Потврду о редовном школовању за чланове домаћинства на редовном 
школовању, уколико на кућној листи има чланова домаћинства са статусом 
ученика или студента 

11.  Потврду да се незапослени чланови домаћинства воде на евиденцији 
незапослених лица издату од  надлежног Завода за запошљавање, уколико 
на кућној листи има незапослених чланова домаћинства 

12. Посљедњу платну листу запослених чланова домаћинства или посљедњи 
чек од пензије, за пензионисане чланове домаћинства, уколико на кућној 
листи има запослених односно пензионисаних чланова домаћинства 

13. Фотокопију текућег рачуна са бројем рачуна банке код које је рачун 
отворен.  

 
 
 
СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДИЈ У ИНОСТРАНСТВУ 
 
 
Приликом конкурисања за стипендију која се додјељује студентима првог, другог 
и трећег циклуса студија у иностранству односно студентима који су магистарски 
или докторски студиј у иностранству уписали по раније важећим прописима, који 
похађају студијски програм математике, физике, информатике, машинства, 
електротехнике или геодезије, студент је дужан доставити сљедеће документе у 
оригиналу или овјереној фотокопији: 
 
1. Попуњен образац пријаве (Образац „В“) 
2. Увјерење о држављанству 
3. Увјерење о пребивалишту (CIPS) 
4. Овјерену копију прве странице индекса (овјера се врши у општини) 
5. Потврду о статусу редовног студента (потврду издаје високошколска 
установа) 



6. Увјерење о положеним испитима са свих година студија са просјечном 
оцјеном студирања (увјерење издаје високошколска установа) 

7. Потврду да није обнављао ниједну годину у току студија (потврду издаје 
високошколска установа) 

8. Овјерену кућну листу (овјера се врши код надлежног општинског органа) 
9. Потврду о редовном школовању за чланове домаћинства на редовном 
школовању, уколико на кућној листи има чланова домаћинства са статусом 
ученика или студента 

10. Потврду да се незапослени чланови домаћинства воде на евиденцији 
незапослених лица издату од надлежног Завода за запошљавање, уколико на 
кућној листи има незапослених чланова домаћинства 

11. Посљедњу платну листу запослених чланова домаћинства или посљедњи чек 
од пензије за пензионисане чланове домаћинства, уколико на кућној листи има 
запослених односно пензионисаних чланова домаћинства 

12. Потврду од послодавца о запослењу, уколико је кандидат запослен, за 
студенте који су уписали магистарски или докторски студиј по раније 
важећим прописима 

13. Фотокопију текућег рачуна са рачуном банке код које је рачун отворен.  
 
 
 
СТИПЕНДИЈА ЗА ОСТАЛЕ СТУДЕНТЕ 
 
 
Приликом конкурисања за стипендију која се додјељује студентима из категорије 
остали студенти, студент је дужан доставити сљедеће документе у оригиналу или 
овјереној фотокопији: 
 

1. Попуњен образац пријаве (Образац „Г“)  
2. Увјерење о држављанству 
3. Увјерење о пребивалишту (CIPS) 
4. Овјерену копију прве странице индекса (овјера се врши у општини) 
5. Потврду да је редован студент (потврду издаје високошколска 
установа) 

6. Увјерење о положеним испитима са свих година студија са просјечном 
оцјеном студирања (увјерење издаје високошколска установа) 

7. Потврду да није обнављао ниједну годину у току студија (потврду 
издаје високошколска установа) 

8. Овјерену изјаву да не прима стипендију из других јавних извора 
стипендирања дату под пуном кривичном и материјалном 
одговорношћу (изјава се овјерава код надлежног општинског органа)  

9. Овјерену кућну листу (овјера се врши код надлежног општинског 
органа) 

10. Потврду о редовном школовању за чланове домаћинства на редовном 
школовању, уколико на кућној листи има чланова домаћинства са 
статусом ученика или студента 

11. Потврду да се незапослени чланови домаћинства воде на евиденцији 
незапослених лица, издато од  надлежног Завода за запошљавање, 
уколико на кућној листи има незапослених чланова домаћинства 



12. Посљедњу платну листу запослених чланова домаћинства или 
посљедњи чек од пензије, за пензионисане чланове домаћинства, 
уколико на кућној листи има запослених односно пензионисаних 
чланова домаћинства 

13. Рјешење надлежног Центра за социјални рад  о статусу корисника 
социјалне помоћи, само за студенте из социјално угрожених породица 

14. Рјешење надлежног Центра за социјални рад о категоризацији 
(разврставању) за студенте са посебним потребама  

15. Рјешење о признатом статусу ратног војног инвалида, за студента-
инвалида Отаџбинског рата (рјешење издаје општинско одјељење за 
борачко-инвалидску заштиту) 

16. Рјешење о признатом праву по основу члана домаћинства породице 
погинулог борца са висином примања по том основу, за студента-дијете 
погинулог борца (рјешење издаје општинско одјељење за борачко-
инвалидску заштиту) 

17.  Рјешење надлежног органа о признатом статусу дјетета ратног војног 
инвалида од I-IV категорије са висином примања по том основу, за 
студента чији је родитељ ратни војни инвалид од I-IV категорије 

18. Извод из матичне књиге умрлих, за студенте без једног или оба 
родитеља 

19. Потврду издату од надлежног Центра за социјални рад да је студент до 
пунољетства био смјештен у дом за незбринуту дјецу или хранитељску 
породицу, за студенте који су били смјештени у домове за незбринуту 
дјецу или хранитељску породицу 

20.  Потврду о редовном школовању на високошколској установи за сваког 
студента из породице са два или више студента (потврду издаје 
високошколска установа) 

21. Фотокопију текућег рачуна са бројем рачуна банке код које је рачун 
отворен.  

 
 
 
Попуњену пријаву (образац „А“, „ Б“, „В“ или „Г“) за додјелу студентских 
стипендија са потребном документацијом студент предаје лично или путем поште 
на сљедећу адресу: 
 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
КОМИСИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА (са назнаком за коју категорију 
студентских стипендија конкурише) 
ТРГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1 
78 000 БАЊА ЛУКА  
 
 
Рок за подношење пријаве је 21 дан од дана објављивања конкурса у штампи, 
осим за студенте студија у иностранству којима је рок за подношење пријаве 30 
дана од дана објављивања конкурса у штампи. 
 
 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, Комисија за додјелу стипендија неће 
узети у разматрање. 
НАПОМЕНА 



 
Студенти могу конкурисати за додјелу само једне стипендије и сходно томе 
попуњавају одговарајући образац пријаве. 
 
Пријава ће се сматрати потпуном ако студент уз попуњен образац пријаве 
(„А“, „ Б“, „ В“ или „Г“) достави документацију којом  доказује испуњавање 
општих и посебних услова за добијање стипендије, из тачке II и тачке III 
Конкурса. 
 
Студенти додатне бодове могу стећи по основу социјалног статуса, уколико 
доставе документе наведене у свакоме од образаца пријаве којима се тај 
статус потврђује.  
 
Подаци о социјалном статусу за које нису достављени тражени документи 
потврде неће се узимати у обзир приликом утврђивања ранг-листе. 
 
 
Пријаве на конкурс разматра Комисија за додјелу стипендија, коју именује 
министар просвјете и културе, и то у року од 60 дана од дана затварања конкурса 
и у наредних десет дана утврђује ранг-листу за додјелу стипендија. 
 
Рад Комисије за додјелу стипендија је јаван. 
 
Представници заинтересованих студентских представничких тијела 
високошколских установа имају право непосредног увида у рад Комисије за 
додјелу стипендија. 
Представници ће са члановима Комисије за додјелу стипендија договорити 
термин присуствовања раду Комисије.  
 
У случајевима када два или више студената имају једнаке услове за додјелу 
стипендија, предност ће имати студент који има већи просјек оцјена, који ће се 
рачунати на двије децимале. 
 
Контакт: Биљана Трифуновска, виши стручни сарадник за стипендије (телефон: 
051/338-434 као и на телефоне: 338-433 и 338-455). 
 
Ранг-листа студената који добију стипендије биће објављена на Порталу 
Владе Републике Српске - страници Министарства просвјете и културе. 
 
Приговор на ранг-листу подноси се у року од 8 дана од дана објављивања на 
Порталу Владе Републике Српске. 
 
Министарство ће размијенити податке са свим локалним заједницама и 
Фондацијом „Др Милан Јелић“ о одобреним стипендијама за 2009. годину. 
Уколико се утврди да је студент остварио још неку стипендију поред 
стипендије Министарства просвјете и културе, Министарство ће раскинути 
уговор о стипендирању и захтијевати поврат средстава. 
 
 


