
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 
 

Број: 02-020-1330/18 

Датум.09.11.2018. године 
 

 На основу Одлуке о стипендирању студената број: 01-022-4/17 од  09.02.2017. 

године (“Службени гласник општине Костајница“, број: 03/17), Начелник општине  

Костајница расписује: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за додјелу стипендија 

 

Начелник општине Костајница расписује Јавни конкурс за додјелу стипендија за 

редовне студенте првог циклуса студија  са подручја општине Костајница, који ће 

након завршеног студија стећи високу стручну спрему. 

 Стипендије ће се додјељивати на основу Одлуке  о стипендирању студената и то: 

1. Стипендије за дефицитарна занимања, 

2. Стипендије за успјех на студију, 

3. Стипендије према социјалном статусу и 

4. Спортска стипендија. 

 

Студенти могу конкурисати само за једану врсту стипендије. 

 

Сви кандидати  треба да испуњавају сљедеће опште услове:  

а) да су држављани Републике Српске / Босне и Херцеговине; Увјерење о 

држављанству 

б) да имају пребивалиште на подручју општине Костајница  у непрекидном трајању, 

дужем од двије године прије подношења пријаве на конкурс;  Потврда  

о пребивалишту од Полицијске станице Костајница  

в) да је редован студент; Фотокопија прве страна индеска са сликом студента 

д) да студент није обновио ни једну годину студирања на уписаној високошколској 

установи, изузев студената  који конкуришу за стипендију према социјалном 

статусу, а по условима предвиђеним Одлуком о додјели стипендија општине 

Костајница студентима првог циклуса на високошколским установама (Службени 

Гласник општине Костајница, бр.03/17);  Увјерење о уписаној години студија 

ђ) да студент није старији од 26 година;  

е) да студент у току студирања на високошколској установи, није дисциплински 

одговарао за повреде етичког кодекса установе; Изјава кандидата 

ж) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања; Изјава 

кандината 

 

 

За додјелу стипендија из тачке 1 кандидати су  студенти следећих 

дефицитарних факултета: 

1. Доктор медицине/Дипломирани стоматолог/Дипломирани фармацеут 

2. Дипломирани инжењер електротехнике 

3. Дипломирани инжењер машинства 

4. Професор физике/математике 

5. Доктор ветерине 

6. Дипломирани правник/дипл. правник за безбједност и криминалистику 

7. Дипломирани инжењер архитектуре/грађевине/геодезије 

8. Дипломирани фармацеут 

9. Дипломирани васпитач предшколске дјеце 

10. Дипломирани социјални радник 

 



- Право на додјелу стипендије имају редовни студенти прве и  виших година 

студија наведених занимања, а који испуњавају напред наведене опште услове. 

Студенти треба да имају најмањи просјек оцјене из претходних година студија 

7,00, односно да је остварио просјек на четверогодишњем школовању 4,51 и 

више, што доказују: 

1. Увјерењем о положеним испитима са просјеком оцјена  (за студенте 

виших година студија)  

2. Овјереном фотокопијом свједочанства за сва четири разреда средње 

школе (за студенте прве године студија) 

3. Увјерење о упису у студијску годину редовног студента и 

4. Фотокопију прве стране индекса са сликом. 

 

Кандидати из тачке 2 овог Конкурса, за стипендије за успјех на студију су 

редовни студенти првог циклуса студија друге и виших година студија,  који осим 

општих услова испуњавају услов да имају просјек оцјена већи од 9,00. 

Кандидати као доказ треба да приложе и : 

1. Увјерење о упису у школску годину редовног студента 

2. Копију прве стране индекса, са сликом студента и бројем досјеа 

3. Потврду о просјеку оцјена са високошколске установе 

 

Кандидате за стипендије према социјалном статусу, тачка 3 овог Конкурса 
чине редовни студенти првог циклуса студија који осим општих услова испуњавају и 

један од сљедећих услова: 

1. да су дјеца погинулих бораца, ратних војних инвалида од I (прве) до IV (четврте) 

категорије, цивилних жртава рата или да су цивилне жртве рата што се 

доказује Рјешењем о породичној – личној инвалиднини, 

2. да су дјеца без оба родитеља; Увјерење Центра за социјални рад 

3. да су дјеца самохраних родитеља, и да се налазе у стању социјалне угрожености; 

Увјерење Центра за социјални рад 

4. да су чланови породица - корисника сталне новчане помоћи; Увјерење Центра 

за социјални рад 

5. да су особе са инвалидитетом, и да су корисници права на туђу помоћ и његу; 

Увјерење Центра за социјални рад Костајница, и  

6. да су чланови породица са четворо и више дјеце, и да им је признато право на 

дјечји додатак; Рјешење Центра за социјални рад. 

7. Кућна листа 

 

Докази морају бити оригинали или овјерене копије. 

Изузетно студент коме је признато право на стипендију по овом статусу, а 

који је због оправданих околносити  (тешка болест, несретан случај и сл) једном 

поновио годину у току студирања, има право на додјелу стипендије када упише 

слиједећу годину. 

Стипендиста за вријеме обнове нема право на стипендију. 

Подносилац је дужан доставити документ којим потврђује разлог обнављања 

године.  

 

За додјелу стипендија из тачке 4. овог конкурса, за пријаву за спортске 

стипендије, могу конкурисати студенти прве и виших година студија који су 

остварили резултате на домаћим и међународним такмичењима, а који су у свом 

четверогодишњем школовању имали просјек најмање 4,01 или на факултету 

најмање 7,00. 

Кандидати треба да доставе поред докумената којима доказују опште услове 

конкурса : 

1. препоруку клуба и  потврду о резултатима, 

2. Увјерење о упису у школску годину редовног студента 

3. Копију прве стране индекса, са сликом студента и бројем досјеа 



4. Потврду о просјеку оцјена са високошколске установе 

5. Овјерена фотокопија свједочанства за сва четири разреда средње школе 

(за студенте прве године студија) 

 

Општина додјељује 3 (три) спортске стипендије из три различита спорта. 

Заинтересовани студенти могу предати молбу у пријемну канцеларију општине 

Костајница са горе наведеним доказима и 

- Уредно попуњеном пријавом 

- Фотокопију текућег рачуна на име студента, а  који је отворен у некој од 

пословних банака (може се донијети и приликом потписа уговора). 

 

Свака  категорије студената доставља документа којим доказује свој статус. 

Студент може поднијети пријаву на само једну категорију стипендија. 

Неблаговремене пријаве се неће разматрати. 

Образац пријаве за Јавни конкурс, као и образац Изјаве да студент не прима 

стипендију од других стипендитора и Изјаву да студент у току студирања на 

високошколској установи није дисциплински одговарао за повреде етичког кодекса 

установе,  могу се преузети у шалтер сали општине Костајница код службеника на 

инфо пулту или путем интернета на страници www.opstina-kostajnica.com . 

Одјељење за привреду финансије и друштвене дјелатности Општинске управе 

општине Костајница доноси рјешење о признавању права на стипендију подносиоцима 

пријава који испуњавају услове. 

Против рјешења којим се одбија захтјев за признавање права на стипендију, 

подносиоци пријава имају право приговора Начелнику општине Костајница, у року од 

8 (осам) дана од дана пријема Рјешења. 

Рјешење по приговору доноси Начелник општине Костајница и оно је коначно.  

На основу рјешења о додјели стипендије, Начелник општине Костајница и 

студент коме је признато право на стипендију (у даљем тексту: стипендиста) закључују 

Уговор о стипендирању.  

Након завршене школске године у којој су остварили право на стипендију 

студенти су дужни доставити доказе о постигнутом успјеху у тој школској години 

Одјељењу за привреду, финансије и  друштвене дјелатности општинске управе 

општине Костајница. 

Докази су увјерење високошколске установе о положеним испитима и 

добијеним оцјенама  и увјерење о упису у наредну школску годину.  

Доказе је студент дужан доставити  до 1. новембра текуће године, у којој је 

завршена школска година.  

Уколико студент у прописаном року не достави потврду у уписаној години 

студија губи право на стипендију. 
Стипендиста који не испоштује уговором утврђене обавезе, нема право поново 

учествовати у поступку додјеле стипендије. 

Јавни конкурс се објављује на огласној табли општине Костајница, интернет 

страници општине Костајница www.opstina-kostajnica.com и путем Јавног предузећа 

„Радио Костајница“. 

Пријаве се подносе Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности 

Општине Костајница путем пријемне канцеларије или поштом на адресу – Општина 

Костајница, Светосавска 11 – Пријава на Конкурс за додјелу стипендија. 

Све потребне информације се могу добити на телефон 052-663-113/139 локал 24, 

Хаседа Суљановић, или лично у Одјељењу за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности, општинске управе општине Костајница. 

Конкурс остаје отворен мјесец дана, односно до 09.12.2018. године. 

 
 

                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                             Драго Бундало, дипл.ек.  

 
         


