
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А
ОПШТИНА  МРКОЊИЋ ГРАД

ПРИЈЕДЛОГ

ОДЛУКА

о стипендирању ђака основних и средњих школа
без оба родитеља

ОБРАЂИВАЧ ПРЕДЛАГАЧ
Одјељење за општу управу Начелник општине
и друштвене дјелатности



На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16, 36/19) и члана 36. Статута општине Мркоњић Град
("Службени гласник општине Мркоњић Град", број 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на ___ сједници одржаној дана  ________. године, д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
о стипендирању ђака основних и средњих

школа без оба родитеља

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и начин стипендирања ђака основних и

средњих школа без оба родитеља, ђака под старатељством, ђака смјештених у
хранитељске породице или усвојеника (непотпуно усвојење), а који похађају школу и
имају стално мјесто пребивалишта на подручју Општине Мркоњић Град.

Члан 2.
Право на додјелу стипендије, у смислу ове Одлуке имају ђаци из члана 1. ове

Одлуке, ако:

- Имају стално мјесто пребивалишта на подручју општине Мркоњић Град,
најмање 24 мјесеца прије подношења захтјева;

- редовно похађају основну или средњу школу у Републици Српској.

Члан 3.
Додјела стипендија корисницима из члана 2. ове одлуке, вршиће се путем јавног

конкурса.
Конкурс расписује и спороводи Одјељење за општу управу и друштвене

дјелатности општине Мркоњић Град, путем Комисије за додјелу стипендија која се
састоји од три члана коју именује Начелник општине.

Одлуку о додјели стипендије, на приједлог Комисије из предходног става,
доноси Начелник општине.

Члан 4.

Захтјев за додјелу стипендије уз приложене доказе о испуњавању услова из
члана 2. ове Одлуке, кандидати подносе Одјељењу за општу управу и друштвене
дјелатности у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног
информисања, на огласној табли општине и интернет страници општине Мркоњић
Град.
Уз захтјев за додјелу стипендија кандидати требају приложити:

1. Увјерење о сталном мјесту пребивалишта на подручју општине Мркоњић Град
најмање 24 мјесеца прије подношење захтјева;
2. увјерење о редовном похађању одговарајућег разреда основне или средње школе;
3. кућну листу;
4. увјерење Центра за социјални рад о старатељству, хранитељству или непотпуном

усвојењу,
5. копију текућег рачуна.



Члан 5.

Висина мјесечне стипендије за све разреде основне и средње школе износи
120,00 КМ. Исплата стипендија се врши мјесечно  за предходни мјесец, путем текућег
рачуна на име ученика, старатеља, хранитеља или усвојиоца, почев од 01.01. до 31.10.
текуће године.

Члан 6.
Права и обавезе између стипендисте и Општине Мркоњић Град, регулисаће се

посебним уговором о додјели стипендије који се закључује на период из члана 5. ове
Одлуке.

Уговор из предходног става ће се закључити и у наредној години, под условом да
корисници стипендије до 31.10. текуће године доставе увјерење о редовном похађању
одговарајућег разреда основне и средње школе.

Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука број 02-022-17/21 од

26.02.2021. године.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном

гласнику општине Мркоњић Град".

Број: 02-022-_____/21
Дана: _____.2021. године. ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ
Стевица Еремија



О б р а з л о ж е њ е

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 39. став (2)
тачка 2) и 9) Закона о локалној самоуправи и члана 36. став (2) тачка 9) Статута
општине Мркоњић Град, којима је прописано да скупштина општине, у оквиру својих
надлежности, доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење и
којима је прописано да скупштина општине, у оквиру својих надлежности, доноси
одлуке и друга општа акта о обављању функција, између осталог, и из области
образовања, социјалне заштите и друштвене бриге о дјеци и омладини.

РАЗЛОЗИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

Разлог за доношење ове одлуке је подршка ђацима без родитељског старања, а
то су ђаци без оба родитеља, затим ђаци који се налазе под старатељством, ђаци који се
налазе у хранитељској породици и ђаци који су у процесу усвојења.

Додјелом ђачке стипендије пружа се подршка школовању, односно образовању
ђака из наведених категорија.

Предлажемо Скупштини општине Мркоњић Град да усвоји ову Одлуку у
предложеном тексту.


