
 На основу члана 60. Статута општине Лопаре (Службени гласник општине Лопаре,  

број: 04/14), члана 3. Одлуке о стипендирању ученика и студената број 01/1- 336/08 од 

10.12.2008. године и члана 3. Правилника о додјели студентских стипендија (Службени гласник 

општине Лопаре, број: 01/09 и 13/09) , Начелник општине  р а с п и с у ј е 

 

К О Н К У Р С  
за додјелу 10 студентских стипендија у школској 2016/2017. години 

 

 

 I 

 Право учешћа на конкурсу за додјелу стипендија имају сви редовни студенти/це који се 

школују на високошколским установама у Босни и Херцеговини, Републици Српској и 

Републикама бивше Југославије, а имају пребивалиште на подручју Општине Лопаре. 

 

II 

 Студенти/це који конкуришу за додјелу стипендија морају испуњавати следеће опште 

услове: 

 а) да су држављани  Републике  Српске и  Босне и Херцеговине, са  пребивалиштем  на  

 подручју општине Лопаре, 

 б) да су студенти/це друге године и виших година студија ( не односи се на ученике/це), 

 в) да нису обнављали ни једну годину студија, 

 д) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања. 

  

 Поред наведених општих услова студенти/це који конкуришу за додјелу стипендија 

морају испуњавати и следеће посебне услове: 

 а) да имају положене испите из претходних година студија са просечном оцjеном 

најмање 7,50 и више за студенте/це техничких наука и 8,00 и више за студенте/це друштвених 

наука  (осим медицине).  

 

III 

 Критеријуми за утврђивање ранг-листе студената за додјелу стипендија су: 

 а) успјех у претходним годинама студија, 

 б) уписана година студија, 

 в) социјално-економски статус, 

 д) додатни   критеријуми ( године   трајања   школовања,  студенти / це  активни  

 спортисти, добитници/це  признања   и  награда,чланови/це органа студентских и  

 других организација. 

 

IV 

 Образац пријаве за Конкурс може се преузети на инфо-пулту у Шалтер сали или на 

званичној интернет страници општине Лопаре www.opstinalopare.com.  
 

 

V 

 Пријаве на Конкурс за додјелу стипендија подносе се Одјељењу за привреду и 

друштвене дјелатности Општине Лопаре, а предају се у Шалтер сали, шалтер број 4 или на 

адресу: Општина Лопаре, ул. Цара Душана бр. 143, 75240 Лопаре, са назнаком „Пријава на 

јавни конкурс за додјелу стипендија“. 

http://www.opstinalopare.com/wp-content/uploads/2017/02/Prijava-za-stipendije.pdf


 Уз пријаве на Конкурс студенти/це су дужни приложити следећа документа: 

 

 1) Потврду о статусу редовног студента (са факултета), 

 2) Уверење  о  положеним  испитима  са  свих  година  студија  са  просечном  оцjеном  

 студирања (са факултета), 

 3) Потврда да није обнављана ни једна година студија (са факултета), 

 4) Овјерена  изјава  да  не   прима   стипендију  или   кредит  из  других   јавних  извора  

 стипендирања, дату  под  пуном  кривичном  и материјалном одговорношћу (овјера код  

 надлежног органа), 

 5) Овјерену кућну листу (код надлежног органа), 

 6) Потврда  да  се  незапослени  чланови домаћинства воде на евиденцији незапослених  

 лица  код  Завода  за  запошљавање  или  Увјерење  од  надлежног  општинског  органа, 

 7) Последњу  платну  листу  запослених  чланова  домаћинства  или  последњи  чек  од  

 пензије за пензионисане чланове домаћинства, 

 8) Рјешење  надлежног  органа  о  признатом  статусу  породице  ( за  дјецу  погинулих  

 бораца или ратних војних инвалида од I до IV категорије), 

 9) Овјерену копију личне карте, 

 10) Потврда  о редовном школовању на високошколској установи за сваког студента из  

 породице са два или више студената, 

 11) Друга   битна   документа   за   потпуну   информисаност   и   одлучивање   о   избору  

 корисника/це  стипендије  ( Рјешење   Центра   за   социјални   рад  о  статусу  корисника  

 социјалне  помоћи  или  о  категоризацији  за  лица  са  посебним  потребама, Потврда  о  

 редовном школовању  за чланове домаћинства, Увјерење Пореске управе за родитеље да  

 се  не  воде  као  порески  обвезници, дипломе са такмичења, потврда да се активно баве  

 спортом и друго.)  

 

VI 

 Стипендије се додјељују за једну школску годину, а исплаћују се у 10 мјесечних рата у 

износу од 100 КМ.  

VII 

 Конкурс је отворен до 23.02.2017. године и истакнут на Огласној табли           

Општинске управе општине Лопаре и на званичној интернет страници општине Лопаре 

www.opstinalopare.com  

VIII 

 Резултати конкурса биће објављени у року од 20 дана од дана затварања конкурса, на 

огласној табли Општинске управе општине Лопаре, као и на званичној интернет страници 

Општине.   

IX 

 Непотпуне и неблаговремено поднијете пријаве неће се разматрати. 

  

 

Број: 04/7- 67-  2                   НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум:  08.02.2017. године                             Др Радо Савић 

                                                                      

http://www.opstinalopare.com/wp-content/uploads/2017/02/Izjava.pdf

