
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД БАЊА ЛУКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 10. став 1. тачка б. Закона о студентском стандарду ("Службени гласник Републике 
Српске", број 34/08), члана 13. Одлуке о додјели стипедија Града Бања Лука ученицима средњих школа и 
студентима првог циклуса на високошколским установама („Службени гласник Града Бања Лука“, бр.18/10 
и 14/12) и Одлуке о утврђивању висине средстава за стипендирање ученика и студената из буџета Града 
Бања Лука, висини стипендија, дефицитарним и суфицитарним занимањима-за школску 2012/2013.годину 
(„Службени гласник Града Бања Лука“, број 14/12), Градоначелник Града Бања Лука р а с п и с у ј е 
 

К О Н К У Р С 
за додјелу стипендија Града Бања Лука студентима првог циклуса на високошколским установама 

 

I 
Град Бања Лука додјељује три врсте стипендија студентима првог циклуса на високошколским 
установама: 
 1. Стипендије према социјалном статусу, 
 2. Стипендије за дефицитарна занимања, 
 3. Стипендије за успјех на студију. 
 

Стипендија се не одобрава за вријеме апсолвентског стажа. 
 

II 
Oпшти услови за додјелу стипендија 
За додјелу стипендија из тачке I овог конкурса могу конкурисати студенти првог циклуса на 
високошколским установама који имају пребивалиште на подручју града Бање Луке и који испуњавају 
сљедеће опште услове: 
 1. да су држављани Републике Српске/ БиХ, 
 2. да имају пребивалиште на подручју града Бање Луке - у непрекидном трајању, дужем од четири године  
  прије подношења пријаве на конкурс, 
 3. да не студирају (студијски програм) на високошколској установи у другом мјесту ако таква  
  високошколска установа постоји у Бањој Луци, 
 4. да су редовни студенти, 
 5. да студент није обновио ни једну годину студирања на уписаној високошколској установи, 
 6. да студент није старији од 26 година, 
 7. да студент у току студирања на високошколској установи није дисциплински одговарао за повреде 
  етичког кодекса установе, 
 8. да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања. 
Kao доказ о испуњавању наведених општих услова студенти прилажу сљедећа документа: 
 - потврда/увјерење о мјесту пребивалишта, 
 - увјерење/потврда о похађању редовне наставе у школској 2012/2013. години, 
 - копију прве странице индекса, са сликом студента и бројем досијеа. 

III 
Посебни услови за додјелу стипендија 
Сходно врсти стипендија за коју конкуришу, студенти морају, поред општих услова наведених у тачки II 
овог конкурса, испуњавати и посебне услове:  
  
1.Студенти који конкуришу за стипендију преме социјалном статусу морају испуњавати један од 
посебних услова: 
 а) да су дјеца погинулих бораца, ратних војних инвалида од I до IV категорије, цивилних жртава рата или 
  да су цивилне жртве рата, 
 б) да су дјеца без родитељског старања, 
 в) да су дјеца самохраних родитеља и да се налазе у стању социјалне угрожености, 
 г) да су чланови породица –корисника сталне новчане помоћи, 
 д) да су дјеца са инвалидитетом и корисници права на туђу помоћ и његу- утврђену рјешењем Центра за 
  социјални рад, Бања Лука, и  
 ђ) да су чланови породица са четворо и више дјеце и да им је признато право на дјечији додатак. 
Као доказ о испуњавању наведених посебних услова студент прилаже: 
- рјешење о породичној инвалиднини (дјеца погинулих бораца, дјеца РВИ, дјеца цивилне жртве рата), 



- рјешење/увјерење Центра за социјални рад (дјеца без родитељског старања, дјеца самохраних родитеља, 
дјеца из породица корисника сталне новчане помоћи, дјеца из породице са четворо и више дјеце, дјеца са 
инвалидитетом, која су корисници права на туђу његу и помоћ) 

- кућну листу (дјеца из породице са четворо и више дјеце). 
 

2. Студенти који конкуришу за стипендије за дефицитарна занимања морају испуњавати сљедећи 
посебан услов: 
 а) да су редовни студенти друге и виших година студија дефицитарних занимања/струка и да су положили 
испите из претходних година студија са просјеком оцјена 7,00 и више; 
Као доказ о испуњењу наведеног посебног услова студент прилаже: 
- увјерење/потврду о просјеку оцјена са високошколске установе. 
 

Дефицитарна занимања за школску 2012/2013. годину су: дипломирани дефектолог; дипломирани логопед; 
професор математике и информатике; дипл.инжињер електротехнике / одсјек-електроенергетика, одсјек-
електроника и телекомуникације, одсјек-рачунарство и информатика; дипл.инжињер машинства / одсјек-
саобраћајно и енергетско машинство; инжињер технологије за производњу обуће и кожне галантерије. 

 

3. Студенти који конкуришу за стипендије за успјех на студију, морају испуњавати сљедеће посебне 
  услове: 
 а) да су студенти друге и виших година студија  
 б) да су положили испите из претходних година студија са просјеком оцјена 9,00 и више, и  
 в) да се не школују за занимања/струке које су утврђене као суфицитарне. 
Као доказ о испуњавању наведених посебних услова студент прилаже: 
- увјерење/потврду о просјеку оцјена са високошколске установе. 
 

Суфицитарна занимања за школску 2012/2013. годину су: дипломирани инжињер пољопривреде; 
дипломирани инжињер архитектуре; дипломирани економиста; дипломирани економиста / смјер – 
финансије и банкарство; дипломирани економиста менаџер; дипломирани правник; дипломирани правник 
унутрашњих послова; професор разредне наставе; професор српског језика; професор енглеског језика; 
професор филозофије; професор социологије; професор физичког васпитања и спорта (сви смјерови); 
дипломирани географ (професор географије); дипломирани психолог; дипломирани педагог; дипломирани 
новинар (журналиста); дипломирани социјални радник; дипломирани санитарни инжињер; доктор 
стоматологије. 
 

IV 
Докази о испуњавању општих и посебних услова наведених у тачки II и III, морају бити оригинални или 
овјерене копије. 

V 
Пријаве на конкурс за додјелу стипендија према социјалном статусу и за дефицитарна занимања, 
разматра Одјељење за друштвене дјелатности Администаративне службе Града Бања Лука. Број ових врста 
стипендија није ограничен и остварују их сви студенти који испуњавају наведене услове. 

VI 
Пријаве на конкурс за додјелу стипендија за успјех на студију разматра Комисија за додјелу стипендија 
ученицима и студентима, именована од стране Градоначелника. Комисија на основу прописаних критерија 
утврђује ранг - листу студената за додјелу стипендија. 
Критерији за утврђивање ранг - листе су: 
 а) успјех у претходним годинама студија 
 б) уписана година студија 
 

Број додијељених стипендија ове врсте је ограничен износом средстава која су преостала након додјеле 
стипендија према социјалном статусу и за дефицитарна занимања. Ранг - листа студената којима ће бити 
додијељена стипендија биће објављена на интернет страници Града Бања Лука. 

VII 
Висина стипендије према социјалном статусу и стипендије за успјех на студију износи 130,00 КМ. 
Висина стипендије за дефицитарна занимања износи 250,00 КМ. 
Исплата стипендија за школску 2012/2013.годину вршиће се на основу Уговора о стипендирању, путем 
Одјељења за финансије, а на текући рачун студента, отвореног код Нове банке АД Бијељина, филијала 
Бања Лука ( Копију картице текућег рачуна приложити уз документацију). 

VIII 
Пријаве на конкурс, са потребном документацијом достављају се Одјељењу за друштвене дјелатности, 
путем пријемне канцеларије Адмиинистративне службе Града Бања Лука (соба број 16). 



IX 
Конкурс за додјелу стипендија остаје отворен 30 (тридесет) дана, од дана објављивања у дневном листу 
„Глас Српске“ и на интернет страници Града Бања Луке www.banjaluka.rs.ba 
Уколико Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедње објаве.  
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.  
 

X 
Обрасци за подношење захтјева за стипендију, могу се преузети испред пријемне канцеларије у 
Административној служби Града, а налазе се и на интернет страници Града Бања Лука. 
 

Све информације се могу добити на официјелној интернет страници Града Бања Лука, www.banjaluka.rs.ba 
а за додатна појашњења, и на телефон Административне службе Града број: 051/244-444 локал 704 и 709 
или директно у канцеларијама број 29 и 22. 

 
 
 

 Број:12-Г- ____/12.                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 Дана, _______2012.године                 Драгољуб Давидовић, дипл. инж. електротехнике 


