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На основу члана 17. Закона о студентском стандарду (Сл. гласник  Републике Српске“
број 34/08) и члана 5. Одлуке о стипендирању студената у школској 2014/2015. години
(Сл. гласник општине Мркоњић Град бр. 8/14), Начелник општине р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за додјелу стипендија општине Мркоњић Град студентима првог циклуса

на високошколским установама

Право на додјелу стипендије могу остварити студенти првог циклуса на
високошколским установама ако испуне прописане услове:

I Општи услови:

1. Да имају стално мјесто пребивалишта на подручју општине Мркоњић Град најмање
24 мјесеца прије подношења захтјева по конкурсу;

2. Да су уписани први пут на одговарајућу годину студија, као редовни студенти на
високошколској установи;

3. Да не примају стипендију од других даваоца стипендије;
4. Да су уписани на високошколским установама у БиХ или Републици Србији, изузев

студената богословских студија који су уписали студије у иностранству по захтјеву
Српске православне цркве.

5. Да нису старији од 26 година живота.

II Посебни услови
1. Студенти који су примали стипендију у школској 2013/2014. години, а редовно су

уписали наредну годину студија;
2. Студенти који имају просјек оцјена 9,00 и више за све године студија;
3. Студенти из породица са четворо и више дјеце, којима је признато право на дјечији

додатак, за све године студија;
4. Студенти без оба родитеља;
5. Студенти који имају статус породице погинулог и несталог бораца или ратног

војног инвалида од I - IV категорије, a у складу са Одлуком о допунским правима
породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца;

6. Студенти прве године студија који су завршили све разреде средње
школе са одличним успјехом,изузев студената из породица у којима студира троје и више
студената, а први пут уписују прву годину студија;

7. Студенти друге и виших година студија који испуњавају критеријуме
по основу материјално-финансијског стања и  просјека оцјена утврђеног чланом 5. Одлуке о
спипендирању студената у школској 2014/2015. години;
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8. Да су студенти друге и виших студија машинског факултета, физике, математике
или рударско-геолошког факултета да су редовно уписали годину студија без
обзира на материјално – финансијску ситуацију и просјек оцјена, из предходних
година студија;

Студенти остварују право на додјелу стипендија, само по једном од посебних услова.
Стипендија се не одобрава за вријеме апсолвентског стажа.
Студенти приватних високошколских установа могу остварити право на стипендију

само у складу тачком 2. посебних услова овог конкурса.
Број корисника стипендије биће ограничен висином планираних средстава у буџету

општине за 2015. годину.

Попуњен образац пријаве са потребним доказима о испуњавању општих и посебних
услова, треба предати у Шалтер салу (шалтер број 2) Административне службе општине
Мркоњић Град или путем поште на адресу: Општина Мркоњић Град, Трг краља Петра I
Карађорђевића 1, са назнаком Комисији за додјелу стипендија.

Уз пријаву за додјелу стипендија студенти требају приложити:
1. Увјерење о сталном мјесту пребивалишта (достављају сви кандидати )
2. Увјерење да је први пут уписан, као редован студент на одговарајућу годину студија,

(достављају сви кандидати);
3. Увјерење о просјечној оцјени за све године студија (достављају кандидати који

конкуришу по тачки 2 и 7 посебних услова);
4. Копију прве стране индекса (достављају сви кандидати)
5. Копије свједочанстава свих разреда (достављају кандидати који конкуришу по тачки 6

посебних услова);
6. Кућну листу (достављају кандидати који конкуришу по тачки 3,6,7 посебних услова);
7. Увјерење о приходима по члану домаћинства за посљедња три мјесеца од дана

расписивања конкурса (достављају кандидати који конкуришу по тачки 7 посебних
услова);

8. Увјерење о статусу ППБ и РВИ од I – IV категорије (достављају кандидати који
конкуришу по тачки 5. посебних услова)

9. Увјерење о остваривању права на  дјечији додатак (достављају кандидати који
конкуришу по тачки 3 посебних услова);

10. Извод из матичне књиге умрлих за кандидате без оба родитеља (достављају кандидати
који конкуришу по тачки 4. посебних услова)

11. Изјаву да не примају стипендију од других даваоца стипендије (достављају сви
кандидати);

12. Копија текућег рачуна (достављају сви кандидати);

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања овог конкурса у дневном
листу «ГЛАС СРПСКЕ».

Обрасци за подношење захтјева за стипендију, могу се преузети у Шалтер сали
Административне службе Општине, а налазе се и на интернету, на официјелној страници
општине Мркоњић Град www.mrkonjic-grad.rs.ba

Све информације се могу добити на официјелној страници општине Мркоњић Град
www.mrkonjic-grad.rs.ba, а додатна појашњења, на телефон Административне службе општине
број: 050/220-920 локали бр. 50 и 31 или директно у канцеларијама бр. 20 и 35.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић


