
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД БАЊА ЛУКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 10. став 1. тачка б. Закона о студентском  стандарду („Службени гласник РС“, 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. 15/16 и 23/17) и Одлуке о утврђивању висине средстава за стипендирање ученика и студената 

из буџета Града Бања Лука, висини стипендија, дефицитарним и суфицитарним занимањима - за 

школску/академску 2018/2019. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 20/18), 

Градоначелник Града Бања Лука  расписује 
 
 

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 редовним студентима првог циклуса: 

  1. Стипендије према социјалном статусу, 

  2. Стипендије за дефицитарна занимања и 

  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 редовни студенти првог циклуса 

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, осим за дјецу без родитељског 

старања, а смјештена су у установу за дјецу и омладину без родитељског старања на 

територији града Бања Лука, која морају имати боравиште на подручју града Бања Луке у 

непрекидном трајању четири године или више прије подношења пријаве на конкурс; 

3. да не студирају (студијски програм) на високошколској установи у другом мјесту ако таква 

високошколска установа постоји у граду Бањој Луци; 

4. да су редовни студенти; 

5. да нису обновили ни једну годину студирања на уписаној високошколској установи, као ни 

на другој високошколској установи. Изузетак су: студенти - дјеца погинулих бораца, који су 

у току школовања једном обновили годину студија, имају право на додјелу стипендије када 

упишу сљедећу годину студија. Такође, студенти који су због оправданих околности (теже 

болести, несретног случаја са тежим посљедицама, одржавања трудноће, његе дјетета до 

године дана живота) једном обновили годину у току студирања, имају право на додјелу 

стипендије када упишу сљедећу годину студија. У овом случају студент је дужан уз захтјев 

доставити одговарајућу документацију којом доказује да су околности биле оправдане, а за 

вријеме обнављања године студија немају право на стипендију; 

6. да нису похађали годину студија за коју конкуришу у уписаној високошколској установи као 

ни у другој високошколској установи; 

7. да имају до 26 година старости; 

8. да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања; 
9. да нису примали стипендију Града Бања Лука за годину студија за коју конкуришу, без 

обзира да ли се школују на истом или другом студијском програму истог факултета, или су 

уписали други факултет. 

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 према социјалном статусу морају испуњавати 

један од  посебних услова: 

   а) да су дјеца погинулих бораца, ратних војних инвалида од I (прве) до VI (шесте) категорије, 

умрлих војних инвалида од I (прве) до IV (четврте) категорије, војног инвалида V (пете) и VI (шесте) 

категорије који је умро од посљедица ране, повреде, озљеде или болести по основу које му је утврђен 

војни инвалидитет, цивилних жртава рата или да су цивилне жртве рата; 

   б) да су дјеца без родитељског старања или дјеца без родитељског старања, а смјештена су у 

установу за дјецу и омладину без родитељског старања на територији града Бања Луке; 

   в) да су дјеца самохраних родитеља корисника права на једнократну новчану помоћ или додатка 

на дјецу код ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука; 

   г) да су чланови породица – корисника новчане помоћи; 

   д) да су дјеца са сметњама у развоју или пунољетна лица са инвалидитетом и да остварују право 

на додатак за помоћ и његу другог лица - утврђену рјешењем ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања 

Лука;   

   ђ) да су чланови породица 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 на уписаној високошколској установи са просјеком 

оцјена 7,00 и више; 
 

Дефицитарна занимања за академску 2018/2019. годину су: Математика и информатика, наставни 

смјер – Дипломирани професор математике и информатике – 240 ECTS; Физика, наставни смјер – 

Дипломирани професор физике – 240 ECTS и Електроника и телекомуникације – Дипломирани 

инжењер електротехнике – 240 ECTS.  
 

3. Студенти који конкуришу за стипендије за успјех на студију, морају испуњавати сљедеће 

посебне услове: 

    а) да су редовни студенти друге и виших година студија,  

    б) да су положили испите из претходних година студија на уписаној високошколској установи са 

просјеком оцјена 9,00 и више и  

    в) да се не школују за занимања/струке које су утврђене као суфицитарне. 
 

Суфицитарна занимања за академску 2018/2019. годину су: Дипломирани економиста (сви 

смјерови); Дипломирани економиста менаџер (сви смјерови); Дипломирани менаџер (сви смјерови); 

Дипломирани правник (сви смјерови); Дипломирани професор разредне наставе; Дипломирани 

психолог; Дипломирани педагог; Дипломирани географ; Дипломирани професор српског језика и 

књижевности; Дипломирани новинар; Дипломирани професор физичког васпитања; Дипломирани 

тренер (сви смјерови); Дипломирани инжењер пољопривреде (сви смјерови); Дипломирани 

санитарни инжењер; Дипломирани политиколог; Дипломирани професор географије; Дипломирани 

професор екологије; Дипломирани еколог и Дипломирани васпитач предшколске дјеце.  

 

IV 

Kao доказ о испуњавању наведених општих и посебних услова студенти прилажу сљедећа 

документа: 

- увјерење о пребивалишту, 

- увјерење о боравку у институцији на подручју града Бања Луке (дјеца без родитељског старања, 

а смјештена су у установу за дјецу и омладину без родитељског старања на територији града 

Бања Лука); 

- увјерење (потврду) о упису у академску 2018/2019. годину студија -  као редован студент; 

- копију прве странице индекса, са сликом студента и бројем досијеа; 

- копија картице текућег рачуна; 

- потврду са Универзитета у Бањој Луци, да факултет (студијски програм) који студент похађа не 

постоји на Универзитету у Бањој Луци (за студенте који студирају на високошколској установи 

која није у Бањалуци); 

- рјешење о породичној/личној инвалиднини (дјеца погинулих бораца, ратних војних инвалида од 

I (прве) до VI (шесте) категорије, умрлих војних инвалида од I (прве) до IV (четврте) категорије, 



војног инвалида V (пете) и VI (шесте) категорије који је умро од посљедица ране, повреде, 

озљеде или болести по основу које му је утврђен  војни инвалидитет,  цивилних  жртава рата или 

да су цивилне жртве рата); 

- рјешење/увјерење Центра за социјални рад (дјеца без родитељског старања, дјеца без 

родитељског старања - а смјештена су у установу за дјецу и омладину без родитељског старања 

на територији града Бања Лука, дјеца самохраних родитеља корисника права на једнократну 

новчану помоћ или додатка на дјецу код ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука, дјеца из 

породица корисника права на новчану помоћ утврђену рјешењем ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Бања Лука, дјеца са сметњама у развоју или пунољетна лица са инвалидитетом која су корисници 

додатка за помоћ и његу другог лица утврђену рјешењем ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања 

Лука); 

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

- увјерење о положеним испитима са просјечном оцјеном са високошколске установе (за 

дефицитарна занимања и по основу успјеха). 

 

Студенти који студирају у иностранству дужни су доставити документацију преведену од 

стране овлаштеног судског тумача. 
 

Докази о испуњавању општих и посебних услова морају бити оригинали или овјерене копије. 

 
 

V 

Пријаве на конкурс за додјелу стипендија према социјалном статусу и за дефицитарна занимања, 

разматра Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт Градске управе Града Бања Лука.  
 

VI 

Пријаве на конкурс за додјелу стипендија за успјех на студију разматра Комисија за додјелу 

стипендија ученицима и студентима, за успјех у школи, односно на студију, именована од стране 

Градоначелника.  
 

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 академску 2018/2019. годину вршиће се на основу рјешења Одјељења за 

образовање, здравство, омладину и спорт, путем Одјељења за финансије, на текући рачун студента. 
 

 

VIII 

Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, предају се у пријемну канцеларију Градске 

управе града Бања Лука. 
 

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 

Градској управи (претинац број 64), а налазе се и на интернет страници Града Бања Лука. 

Све информације се могу добити на званичној интернет страници Града Бања Лука, 

www.banjaluka.rs.ba, а за додатна појашњења и на телефон Градске управе, број: 051/244-496 или 

директно у канцеларији број 23. 

 

 

Број: 12-Г-4115/18                                                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

Дана, 03. 10. 2018. године                                                                        Мр Игор Радојичић                         


