На основу члана 17. став 1. Закона о студентском стандарду („Сл. гласник
Републике Српске“, број 34/08) и члана 66. Статута Општине Шамац („Службени
гласник Општине Шамац“, број 9/17) Начелник општине Шамац, р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С
за додјелу студентских стипендија у школској 2020/2021 години
I
Право учешћа на конкурсу за додјелу стипендија у школској 2020/2021 имају сви
редовни студенти првог циклуса школовања који се школују на јавним
високошколским установама које се финансирају из буџета Републике Српске, Босне и
Херцеговине и Република бивше Југославије, а имају пребивалиште на подручју
Општине Шамац.
II
У школској 2020/2021 години биће додијељено 25 стипендија за основне студије.
III
Општи услови за додјелу стипендија
За додјелу стипендија из тачке I Конкурса могу конкурисати студенти који
испуњавају слиједеће опште услове:
- да је држављанин РС/БиХ,
- да имају пребивалиште на подручју општине Шамац,
- да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања,
- да су редовно уписани на основни циклус студијског школовања у јавну
високошколску установу и
- да нису старији од 26 година.
Уз пријаве на конкурс кандидати су дужни приложити сљедећа документа:
-

-

-

-

Увјерење да су редовни студенти на високошколској установи првог
студијског циклуса,
Увјерење о личном и/или статусу породице (за дјецу цивилне жртве рата,
дјецу погинулих или несталих бораца или ратних војних инвалида од I – IV
категорије),
Студенти са оствареном већом просјечном оцјеном у претходном циклусу
школовања, односно годинама студија,односно Увјерење о просјеку оцјена
из претходног циклуса школовања односно година студија,
Овјерену копију личне карте или овјерену копију потврде о пребивалишту,
Увјерење да су брaт или сестра, подносиоца пријаве, редовни студенти
(уколико су двоје или више дјеце из исте породице студенти) и да се школују
на јавним високошколским установама у Републикама бивше Југославије.
Кућна листа,
фотокопија картице текућег рачуна,

1

-

-

овјерена изјава да студент није корисник стипендије из других јавних извора
стипендирања,
потврда од средње школе или овјерена копија дипломе о остваренимм
резултатима на међународним, државним и републичким такмичењима из
области науке и културе,
увјерење да су студент и/или чланови његовог домаћинства корисници
социјалне помоћ,
извод и матичне књиге умрлих (за дјецу без једног или оба родитеља).
IV

Kандидати се рангирају према следећим критеријумима:
-

-

студенти са оствареном већом просјечном оцјеном у претходном циклусу
школовања односно претходним годинама студија,
студенти који су награђивани,
студенти који студирају на високошколским установама чија занимања су
дефицитарна за ову општину ( факултет техничко – технолошких наука –
архитектонско-грађевинског смјера, факултет медицинских наука и факултет
за специјалну едукацију и рехабилитацију – смјер логопедија)
студенти из чијих породица на јавним факултетима студирају два или више
студента, а ниједан није корисник студентске стипендије,
студенти виших година студија који до сада нису били корисници студентске
стипендије,
студенти слабијег социјалног статуса

Предност у додјели стипендија имају кандидати:
-

дјеца погинулих или несталих бораца,
дјеца ратних војних инвалида од I – IV категорије,
дјеца цивилне жртве рата
студенти без једног или оба родитеља
V

Право на стипендију немају студенти који имају пребивалиште на подручју
друге општине, као и студенти који су користили стипендију а изгубили правo (нису
уписали наредну годину студија).
(Стипендија се не може додијелити: Студенту апсолвенту, студенту мастер студија,
студенту који је обновио годину и студенту старијем од 26 година.)
VI
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања на огласној табли Општине
Шамац и интернет страници општине Шамац.
Пријаве на конкурс за додјелу стипендија, предају се у шалтер сали Општине,
канцеларија број 1.
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VII
Непотпуне и неблаговремено поднијете пријаве неће се разматрати.

Број: 01-670-1/2020
Датум, 26.11.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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