
На основу члана 22. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 17. 

став (1) и (4) Закона о студентском 

стандарду („Службени гласник Републике 

Српске“, број 34/08) и члана 36. Статута 

општине Теслић („Службени гласник 

општине Теслић“, број 4/17), Скупштина 

општине Теслић, на сједници одржаној 28. 

септембра 2017. године,  донијела је 

  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о стипендирању ученика и    

студената 
 

(НАЦРТ) 

 

 

I 

Овом одлуком прописују се услови, 

критеријуми, поступак и начин додјеле и 

исплате стипендија редовним ученицима 

средњих школа и студентима основних 

студија на високошколским установама.  

 

II 

Средства за стипендије обезбјеђују 

се у буџету општине Теслић ( у даљем 

тексту: општина). 

 

III 

1) Број стипендија и висина њиховог 

износа, врста школе и образовни профил за 

који се додјељују стипендије, утврђују се у 

годишњем програму стипендирања који у 

складу са предвиђеним буџетским 

средствима, а на приједлог надлежног 

одјељења општинске управе, доноси 

начелник општине. 
 

2) Програм стипендирања за сваку 

календарску годину доноси се до краја 

претходне  године. 

 

IV 

1) У програму стипендирања 

обавезно је предвидјети да од укупног броја 

стипендија које ће бити додијељене у току 

једне године, најмање једну десетину добију 

студенти студија неког од дефицитарних 

занимања. 

2) Која занимања у датом тренутку се 

сматрају дефицитарним, одредиће трочлана 

комисија коју именује начелник општине.  

V 

1) Стипендија се додјељује за 

вријеме које је законом или статутом 

образовне установе прописано као рок за 

завршетак  започетог студија или школе. 
 

2) У рок за завршетак студија не 

рачуна се апсолвентски стаж и за вријеме 

његовог трајања студент нема право на 

исплату стипендије.  

 

VI 

1) Стипендија се исплаћује мјесечно 

током читаве године, изузимајући вријеме 

љетњег распуста, односно мјесеце јули и 

август. 
 

2) Исплата стипендије врши се до 

половине мјесеца, путем текућег рачуна на 

име ученика или студента. 

 

VII 

 Стипендије из општинског буџета 

додјељују се редовим ученицима средње 

школе и студентима високошколских 

установа у Републици Српској, Босни и 

Херцеговини или иностранству, који 

испуњавају сљедеће услове:  

 - да су држављани Републике Српске и 

Босне и Херцеговине и да имају стално 

пребивалиште на подручју општине Теслић; 

 - да као ученици нису старији од 19, 

односно као студенти од 25 година. 

 - да су први пут уписали разред или 

годину студија за коју конкуришу за 

стипендију; 

       - да као ученици нису понављали ни 

један разред средње школе, а као студенти 

више од двије године у току студија;  

 - да не примају стипендију из других 

јавних извора стипендирања. 

 

VIII  

Додјела стипендија врши се на 

основу конкурса који на почетку школске и 

академске године, а најкасније до истека 

календарске године, расписује начелник 

општине.  

 

IX 



 Поред општих услова наведених у 

тачки VII ове одлуке, кандидати пријављени 

на конкурс за додјелу стипендија треба да 

испуњавају и један од сљедећих посебних 

услова: 

  - ученици уписани у први разред средње 

школе да су основну школу завршили као 

добитници дипломе „Вук Караџић“; 

  - студенти  прве  године  основних   

студија да су све разреде средње школе 

завршили са одличним успјехом; 

 - студенти  друге  и  виших  година   

основних студија да су      испите из   

претходне године положили са  просјечном 

оцјеном 7,00 и више; 

 

X 
  

Конкурс за додјелу стипендија траје 

15 дана и објављује се у средствима јавног 

информисања, на огласној табли и веб 

страници општине Теслић, а у његовом 

тексту обавезно је навести: 

      -    број стипендија; 

      -    услове за додјелу стипендије; 

      - документа потребна за пријаву на 

конкурс; 

      -    рок за подношење пријава. 

 

XI  

1) Конкурсни поступак за додјелу 

стипендија проводи  комисија коју именује 

начелник општине. 
 

2) Комисију чине три члана од којих 

су два радници Одјељења за друштвене 

делатности, а један из реда студената који 

већ примају стипендију. 

 

XII 

1) Комисија има обавезу да током 15 

дана по истеку рока за пријаву, сачини 

прелиминарну ранг-листу кандидата за 

додјелу стипендија. 
 

2) Ранг-листа се утврђује на основу 

укупног број бодова који кандидат добије 

кроз вредновање сљедећих критеријума:   

- Код студената прве године просјечна 

оцјена у свим разредима средње школе 

множи се са три, а код студената осталих 

година студија просечна оцјена множи се са 

два; 

 - За сваку завршену годину студија 

кандидату се додаје по један бод; 

- За освојене награде и признања за 

учешће у научним и пројектним 

активностима, кандидату припада један бод; 

 - Инвалидна лица и студенти штићеници 

центра за социјални рад добијају два бода; 

- Кандидату из вишечлане породице са 

четворо и више деце припада један бод; 

- Кандидату чија су оба родитеља 

незапослена припада један бод; 
 

3) У случају да два или више 

кандидата имају исти број бодова, предност 

на ранг- листи има кандидат на вишој 

години студија. 

 

XIII  

1) Прелиминарна ранг-листа 

објављује се на огласној табли и веб 

страници општине Теслић. 
 

2) Учесници конкурса имају право да 

на прелиминарну ранг-листу упуте писмени 

приговор начелнику општине у року од осам 

дана од дана њеног објављивања. 
  

3) О оправданости приговора и 

даљем поступању одлучује начелник 

општине својим решењем. 

 

XIV 

1) Након што буду размотрени 

приговори на прелиминарну ранг-листу, 

утврђује се коначна ранг-листа кандидата за 

додјелу стипендије. 
 

2) На основу коначне ранг-листе 

кандидата начелник општине доноси 

решење о додјели стипендије. 
 

3) Решење начелника општине је 

коначно. 

 

XV 

1)  У изузетним случајевима 

стипендија из општинског буџета може 

бити додијељена  и без спровођења јавног 

конкурса. 

2) Уколико су испуњени услови из 

тачке VII ове одлуке, право на додјелу 

стипендије на начин наведен у претходној 

подтачки имају: 

  - ученици средњих школа и студенти 

високошколских установа без оба     

родитеља; 

  - ученици првог разреда средње школе     

који су у свим разредима основне школе 



имали примјерно владање и одличан успјех 

из свих наставних предмета (добитници 

дипломе „Вук Караџић“);  

  - ученици средњих школа који на  

званичном такмичењу из појединих 

наставних предмета које организује   

Министарство просвјете и културе   

Републике Српске, у појединачној 

конкуренцији освоје једно од прва  три 

мјеста на републичком нивоу; 

  - студенти на високошколским   

установама из реда породица погинулих    и 

несталих бораца Војске Републике  Српске, 

као и ратних војних    инвалида    од прве до 

четврте    категорије    инвалидности; 

 - редовни студенти прве године студија 

који су у средњој школи 

проглашени   „учеником генерације“; 

   - редовни студенти друге и виших година 

који су у току студирања остварили просек 

оцјена од 9,50 и више. 

3) Начелник општине може у 

одређеним случајевима да додијели 

стипендију без спровођења конкурсног 

поступка, с тим да број стипендија 

додијељених на овај начин не може бити 

већи од десет процената укупног броја 

стипендија додијељених у току једне 

године. 

 

XVI 

1)  Право на додјелу стипендије без 

конкурса остварује се  подношењем захтјева 

надлежном општинском органу, уз који се, 

поред потврде о пребивалишту и  увјерења 

о редовном школовању, прилажу и 

документа којим се доказује припадност 

некој од категорија лица наведених у 

претходној  тачки, као и доказ да не постоје 

сметње из  тачке VII ове одлуке. 
 

2) Након што утврди да подносилац 

захтјева испуњава један или више услова из 

тачке XV ове одлуке, надлежни општински 

орган предлаже начелнику општине 

доношење решења о додјели стипендије. 

 

XVII 

Са свим добитницима стипендије из 

општинског буџета закључује се посебан 

уговор о стипендирању који садржи име, 

име једног од родитеља и презиме 

корисника, јединствен матични број, адресу 

становања, назив и сједиште школе или 

факултета, разред или годину студија, 

висину стипендије, начин исплате, као и 

међусобна права и обавезе даваоца и 

примаоца стипендије. 

 

XVIII 

1) Висину стипендије утврђује 

начелник општине у годишњем програму 

стипендирања, с тим да  она за студенте на 

првом студијском циклусу не може бити 

мања од 100,00 конвертибилних марака. 

2) За ученике првог разреда средње 

школе стипендија износи 30,00 

конвертибилних марака, с тим што ће, под 

условом да је ученик и даље остао 

„вуковац“, односно да је разред у коме је 

добијао стипендију завршио са одличном 

оцјеном из свих предмета, висина 

стипендије у сваком наредном разреду бити  

повећана за додатних 10,00 марака. 

3) До повећања висине стипендије 

неће доћи уколико ученик не испуни услове 

наведене у претходном ставу, а у случају да 

понавља разред или да напусти школу, 

исплата стипендије биће му обустављена.  

 

XIX 

Ученици и студенти које стипендира 

општина Теслић имају обавезу да на 

почетку школске (до 15. септембра) или 

академске године (до 30. новембра), 

надлежном општинском органу доставе 

доказ о упису наредног разреда или године 

студија, јер ће им у противном исплата 

стипендије бити обустављена. 

 

XX 

Исплата стипендије биће 

обустављена и уколико ученик или студент 

у међувремену оствари право на стипендију 

од другог даваоца, прекине школовање, 

самовољно промијени студиј, одсек или 

смер за који је добио стипендију, буде 

осуђен за почињено кривично дјело или 

уколико се накнадно установи да је право на 

стипендију  остварио помоћу кривотворене 

документације. 

 

XXI 

 

Стручне и административне послове 

у вези са стипендирањем ученика и 



студената вршиће орган општинске управе  

надлежан за друштвене дјелатности.  

 

XXII  

Корисницима стипендије са којима је 

закључен уговор о стипендирању прије 

ступања на снагу ове одлуке, наставиће се 

исплата стипендије према раније 

уговореним условима и роковима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII 

Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о стипендирању 

ученика и студената, објављена у 

„Службеном гласнику општине Теслић“, 

број 04/13 и одлука о њеним измјенама 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Теслић“, број 11/13. 

 

XXIV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Теслић“. 

 
Број:                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:                                    Мирољуб Летић 



 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Одлуке о стипендирању ученика и студената 

 

ПРАВНИ ОСНОВ: 

Поред Закона о студентском стандарду („Службени гласник Републике Српске“, број: 

34/08) у чијем члану 17, став (1) се констатује да „студентске стипендије могу додјељивати 

Влада, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и друга правна лица“, а у ставу (4) истог 

члана напомиње да „јединице локалне самоуправе и друга правна лица из става (1) овог члана 

прописују начин и критеријуме додјеле стипендија одлукама својих надлежних органа“, правни 

основ за доношење Одлуке о стипендирању ученика и студената је и члан 36. Статута 

општине Теслић у коме се прецизира да је управо Скупштина општине тај орган локалне 

самоуправе надлежан за доношење оваквих аката. 

 

 РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ 

РЈЕШЕЊА: 

Разлог за доношење ове одлуке садржан је у Програму рада Скупштине општине Теслић 

у 2017. години, објављеном у „Службеном гласнику општине Теслић“, број: 13/16, у којем су 

одборници најавили да ће се међу осталим тачкама дневног реда њихове септембарске 

сједнице наћи и Приједлог одлуке о стипендирању ученика и студената. На тај начин они су 

наговијестили да тренутно важећи акт који регулише ову област не чини то на најбољи 

могућни начин, односно да планирање и расподјела буџетских средстава која чине материјалну 

подлогу политике стипендирања на локалном нивоу, не дозвољавају да у тај процес буде 

укључен максимално могући број корисника. С друге стране, искуства протеклих година 

показују да у политици стипендирања нису до краја избалансиране социјалне, стимулативне, 

кадровске и развојне компоненте, што код не малог броја потенцијалних корисника изазива 

оправдано незадовољство, а таква пракса, општинску власт доводи у помало апсурдну 

позицију: да стипендира будуће студенте образовног профила за које је више него извјесно да 

овој средини и ширем окружењу дугорочно неће бити потребни, док у исто вријеме њена 

привреда и одређене јавне службе просто вапе за стручњацима неког другог профила. 

Одредбом тачке IV нацрта одлуке, наравно под условом да добије подршку одборника, та 

нелогичност биће ако не у потпуности отклоњена, оно бар у извјесној мјери ублажена. 

 

Незадовољство важећим критеријумима и начином расподјеле буџетских средстава за 

ову намјену и укупном политиком стипендирања, посебно је изражена међу ученицима средње 

школе и њиховим родитељима. Рекло би се да оно није без разлога, јер изузев у неким 

спорадичним случајевима тешке социјалне угрожености, дјеца овог узраста су изван круга 

оних који партиципирају у расподјели стипендија. Најблаже речено, кадровска политика у 

општини годинама се темељила на погрешном схватању да су овој средини потребни само 

високообразовани стручњаци, посебно они са академским титулама, па су тако позамашна 

средства трошена на стипендирање полазника другог и трећег студијског циклуса, чиме је 

ограничавана ставка из које су исплаћиване стипендије студентима основних студија. Другим 

ријечима, заборављало се да је већ сада, а у будућности ће то бити далеко израженије, 

несташица добрих мајстора и оператера нижег образовног нивоа „ахилова пета“ и 

ограничавајући фактор привредног и сваког другог развоја. Из тог разлога,предлаже се да 

полазници мастер и докторских студија убудуће не буду на досадашњи начин корисници 

стипендија из општинског буџета, а да умјесто њих кроз нацрт нове одлуке (тачка XV-2)   

одговарајући простор у расподјели тих средстава добију бар они најбољи међу 

средњошколцима. 

  

С обзиром на обим предложених измјена у нацрту нове одлуке и одредбу члана 59. став 

(1) Правила за израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 24/14), можда је умјесто интегралног текста овдје требало ићи на измјене и 



допуне постојећег акта. Међутим, пошто су на њему већ једном вршене корекције такве 

природе, а са новим измјенама одлука би постала још више правно разуђена и као таква имала 

би отежану практичну примјену, предлагач је сматрао да је боља варијанта ићи у измјене кроз 

интегрални текст. Истовремено, да би се у поступку доношења одлуке отклонили  евентуални 

недостаци у њеном садржају, сугеришемо да се она усваја по „успореној“ процедури, односно 

да из форме нацрта, преко приједлога, иде ка коначној верзији. Наравно, тај пут треба имати 

своје временско ограничење и мора се завршити прије истека године, како би се већ наредни 

конкурс за додјелу стипендија могао спровести по одредбама нове одлуке. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

За реализацију ове одлуке потребно је предвидјети одговарајућа финансијска средства 

у буџету општине Теслић. 
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