На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16), члана 36. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“,
број 4/17), и члана 17. Закона о студентском стандарду („Службени гласник Републике
Српске“, број 34/08) Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
22.09.2017.године, д о н и ј е л а је
О ДЛУКУ
о додјели студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо
Члан 1.
Овом одлуком регулишу се услови, основи и мјерила, поступак и органи за додјелу
студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо.
Члан 2.
Студентске стипендије из средстава буџета општине Рудо додјељиваће се редовним
студентима првог и другог циклуса студија са пребивалиштем на подручју општине Рудо,
који то право или другу редовну новчану помоћ по основу студирања не користе од другог
даваоца.
Студентске стипендије се додјељују студенту до краја редовног школовања, а
најкасније до навршених 26 година живота.
Члан 3.
Студентима, члановима породица погинулих бораца и ратних војних инвалида I и II
категорије, студентима са посебним потребама – лица ометена у развоју и ученицима
генерације средњих школа одобрава се стипендија без бодовања.
Члан 4.
Право на студентску стипендију немају:
- студенти чији чланови домаћинства имају неизмирене обавезе према општини Рудо по
било ком основу, укључујући и дуговања по основу кредита за подстицај развоја; -студенти
који нису похађали основну школу на територији општине Рудо, а имали су пребивалиште
на територији општине Рудо, од првог до петог разреда;
- редовни студенти који су обновили годину студија (за ту годину);
- редовни студент - корисник стипендије који је уписао исту годину студија на другом
факултету (за ту годину);
- студенти-апсолвенти.
Члан 5.
Студентске стипендије додјељиваће се редовним студентима бодовањем по
следећим критеријумима:
1. УСПЈЕХ У ДОСАДАШЊЕМ ШКОЛОВАЊУ
1.1. За студенте прве године студија просјечна оцјена у средњој школи укључујући и оцјену
са завршног-матурског испита:
-просјечна оцјена 5,00...................... 8 бодова
-просјечна оцјена 4,50-4,99............. 7 бодова
-просјечна оцјена 4,00-4,49............ 6 бодова
-просјечна оцјена 3,50-3,99............ 5 бодова
-просјечна оцјена 3,00-3,49...........
4 бода
-просјечна оцјена 2,00-2,99..........
0 бодова

1.2.За студенте осталих година студија, просјечна оцјена претходних година студија:
-просјечна оцјена 10,00..................... 13 бодова
-просјечна оцјена 9,50-9,99.............. 12 бодова
-просјечна оцјена 9,00-9,49.............. 11 бодова
-просјечна оцјена 8,50-8,99.............. 10 бодова
-просјечна оцјена 8,00-8,49.............. 8 бодова
-просјечна оцјена 7,50-7,99.............. 7 бодова
-просјечна оцјена 7,00-7,49.............. 6 бодова
-просјечна оцјена 6,50-6,99.............. 5 бодова
-просјечна оцјена 6,00-6,49.............. 4 бода
2. СОЦИЈАЛНИ СТАТУС
Социјални статус утврђује се према висини прихода по члану заједничког
домаћинства и осталих социјалних услова из тачке б).
а) Висина прихода по члану заједничког домаћинства:
-без прихода................................
9 бодова
-приходи до 49,99 КМ................
8 бодова
-од 50-99,99 КМ.........................
7 бодова
-од 100-149,99 КМ.......................
6 бодова
-од 150-199,99 КМ.......................
5 бодова
-од 200-249,99 КМ.......................
4 бода
-од 250-299,99 КМ.......................
3 бода
-од 300-349,99 КМ.......................
2 бода
-од 350-400,00 КМ.......................
1 бод
- преко 400,00 КМ........................ 0 бодова
Укупне приходе чине укупна обрачуната примања чланова заједничког домаћинства и
то:
-

зараде-плате по основу запослења
пензије
приход од обављања самосталне дјелатности

б) Остали социјални услови:
-студент без оба родитеља.......................................................................................... 5 бодова
-студент без једног родитеља.................................................................................. .. 3 бода
-студенти чији је члан породице ометен у развоју-лице са посебним потребама
(по члану породице ометеном у развоју)................................................................... 2 бода
- студент из породице са више чланова на редовном школовању-по студенту ... 1,5 бод,
а по ученику ..............................................................................................................
0,5 бода
(подносилац захтјева се не бодује по овом критеријуму)
-студент чији је родитељ или старатељ радно неспособан (инвалидност 100 % или старији
од 65 година)................................................................................................................. 2 бода (
бодовање се врши по једном основу)
3. УЧЕШЋЕ У РАТУ
-Студент чији је родитељ или старатељ ратни војни инвалид III и IV категорије........4 бода
-Студент чији је родитељ или старатељ ратни војни инивалид од V до VII категорије.........
.................................................................................................................................................. 3 бода

-Студент чији је родитељ или старатељ ратни војни инвалид од VIII до X категорије..........
............................................................................................................................. .................... 2 бода
-Студент чији је родитељ или старатељ борац I категорије.............................................. 2 бода
-Студент чији је родитељ или старатељ борац II категорије............................................. 1 бод
( бодовање се врши само по једном основу)
4. ГОДИНА СТУДИЈА
- I година
- 1 бод
- II година
- 1,5 бод
- III година
- 2 бода
- IV година
- 2,5 бода
- V година
- 3 бода
- VI година
- 3,5 бода
5. УПИС ФАКУЛТЕТА
Студент уписан на државни факултет:
- 180 ЕЦТС бодова................................................................................................ 1 бод
- 240 ЕЦТС бодова............................................................................................... 3 бода
- 300 ЕЦТС бодова................................................................................................ 3 бода
Члан 6.
Уколико два или више студената имају исти број бодова, предност у додјели
студентске стипендије, даје се студенту који има:
-већу просјечну оцјену у току школовања,
-мање приходе по члану домаћинства,
-већи број студената-ученика у породици,
-старију годину студија.
Предност из претходног става се утврђује по наведеном редослиједу.
Члан 7.
Укупан број студената, којима ће се додијелити студентска стипендија, као и износ
студентске стипендије, одредиће Начелник општине у сарадњи са Комисијом за додјелу
студентских стипендија у зависности од висине планираних средстава за ову намјену за
текућу буџетску годину и броја захтјева за додјелу студентских стипендија.
Члан 8.
Висина студентске стипендије по години студија износи:
- I и II година
- 80,00 КМ
- III и IV година
- 90,00 КМ
- V и VI година
- 100,00 КМ
Висина стипендије из претходног става може се умањити, односно увећати највише
до 20% сходно члану 7. ове одлуке.
У ситуацији знатнијег смањења прихода буџета општине, давалац стипендије може
једностраном одлуком укинути стипендију за одређени период.
Члан 9.
Студентске стипендије додјељују се студентима за период студирања у складу са
програмом високошколске установе.
У текућој школској години стипендије се додјељују у десет рата за период јануароктобар.

Члан 10.
Конкурс за додјелу студентских стипендија расписује Начелник општине, а поступак
по истом проводи Комисија за додјелу студентских стипендија, коју именује Начелник
општине.
Рок за подношење пријаве по конкурсу је 30 дана од дана објављивања конкурса.
Конкурс се објављује на огласној табли општине Рудо, интернет страници Општине и ТВ
Рудо.
Комисија је дужна да размотри пријаве у року од 15 дана од дана завршетка
конкурса и да сачини прелиминарну ранг листу, а коначну ранг листу након одлучивања по
поднијетим приговорима.
Прелиминарна ранг листа и коначна ранг листа објављују се на огласној табли
општине Рудо и интернет страници Општине.
Члан 11.
У року од 8 дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе, незадовољни
подносиоци пријаве имају право приговора на исту.
По приговорима рјешава Начелник општине.
Након разматраних приговора формира се коначна ранг листа, по којој ће се
закључивати појединачни уговори, у којима ће се ближе регулисати права и обавезе између
општине, даваоца стипендије и студента, корисника стипендије.
Члан 12.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
А) Основна
- пријава на конкурс;
- извод из матичне књиге рођених;
- увјерење о статусу редовног студента;
- увјерење о просјечној оцјени у току претходног школовања – студирања;
- изјава о заједничком домаћинству;
- увјерење-потврда о висини мјесечних прихода за последња 3 мјесеца;
- увјерење о мјесту пребивалишта – ЦИПС;
- фотокопија личне карте;
- изјава студента да у току студија неће паралелно користити студентски кредит,
стипендију или другу редовну новчану помоћ од другог даваоца;
- увјерење-потврда о измиреним обавезама према општини Рудо, по било ком основу,
укључујући дуговања по основу кредита за подстицај развоја; -увјерење, потврда или
други доказ о похађању основне школе за период од првог до петог разреда; Б) Допунска
- увјерење-потврда са евиденције незапослених лица;
- фотокопија здравствене књижице за члана домаћинства који се у изјави о заједничком
домаћинству изјасни као домаћица;
- увјерење о статусу родитеља или старатеља (погинулог борца, ратног војног инвалида,
борца I и II категорије);
- увјерење-доказ о 100% неспособности за рад или извод из МКР за родитеље старије од 65
година;
- увјерење о губитку родитеља – извод из матичне књиге умрлих;
- увјерење - рјешење Центра за социјални рад о статусу лица са посебним потребама;
- увјерење – потврда о школавању члана/чланова породице;

-доказ о пребивалишту за вријеме школовања у периоду од првог до петог разреда(за
подносиоце захтјева који нису похађали основну школу на подручју општине Рудо, за
период школовања од првог до петог разреда).
Документа се предају у оригиналу или овјереној фотокопији.
Документа из тачке А. су обавезна, у супротном пријава ће се одбацити као
непотпуна.
Студент који не достави неки од докумената из тачке Б. неће се бодовати по том
основу.
Члан 13.
Студент – прималац стипендије се обавезује да ће надлежном органу доставити
следећу документацију:
- потврду о упису наредне године студија са статусом редовног студента;
- увјерење о мјесту пребивалишта;
У случају да студент-прималац стипендије у остављеном року не поступи по
одредбама из претходног става ,обуставља му се исплата стипендије.
Студент – прималац стипендије се обавезује да ће надлежни орган обавијестити о
завршетку студија у року од 30 дана од дана завршетка студија.
Члан 14.
Студент који у току школске године за коју је остварио право на студентску
стипендију заснује радни однос, губи право на студентску стипендију за ту школску
годину, и дужан је износ примљене стипендије вратити даваоцу-општини Рудо.
Уколико студент у току школовања обнови више од једне године студија, губи
право на студентску стипендију.Исти поступак примјениће се и у случају да прималац
стипендије одустане од стипендије.
Члан 15.
Орган општинске управе у току текуће школске године по службеној дужности
врши провјере дуплих корисника права из члана 2. став 1. ове одлуке.
Студент за кога се провјерама утврди да је дупли корисник права из става 1.
надлежни орган обавјештава да се у року од 8 дана од дана пријема обавјештења изјасни да
ли прихвата или се одриче права на додјељену студентску стипендију из средстава буџета
општине Рудо.
Уколико се студент у остављеном року не изјасни, тј.писмено не обавијести
надлежни орган, сматраће се да се одрекао додијељене стипендије из средстава буџета
општине Рудо у корист другог јавног извора финансирања.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број: 01-022-50/17.
Датум: 22.септембар 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић

На основу члана 39.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16, 36/19), члана 36.Статута општине Рудо („ Службени гласник општине
Рудо“ број:4/17 и 8/17), члана 17.Закона о студентском стандарду („Службени гласник
Републике Српске“ број 34/08) , Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
24.09.2019.године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о додјели студентских стипендија из средстава буџета
општине Рудо
Члан 1.
У Одлуци о додјели студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ број 8/17) у члану 3. иза ријечи „развоју“ ријеч“и“
замјењује се зарезом „ ,“ а иза ријечи “школа“ додају се нове ријечи “и ученицима
носиоцима Вукове дипломе из средњих школа“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-022-46/19
Датум:24.септембар 2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16, 36/19, 61/21) и члана 36. Статута општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“, број: 4/17, 8/17 и 8/21), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној
дана 09.11.2021. године, доноси:
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о додјели студентских стипендија из средстава буџета
општине Рудо
Члан 1.

У Одлуци о додјели студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо
(„ Службени гласник општине Рудо“ број: 8/17 и 7/19) члан 4. мијења се и гласи:
„Право на студентску стипендију немају:
-редовни студенти који су обновили годину студија (за ту годину)
-редовни студент-корисник стипендије који је уписао исту годину студија на другом
факултету (за ту годину)
-студенти-апсолвенти.
Студентима чији чланови заједничког домаћинства имају доспјела а неизмирена
дуговања према општини Рудо по било ком основу износ одобрене стипендије неће се
исплаћивати, већ ће се умањивати за износ дуговања, до намирења истог.“
Члан 1а
У члану 2. Став 1. Одлуке иза ријечи „и другог даваоца“ брише тачка и додаје нови
текст „из Републике Српске-односно БиХ“.
Члан 2.
У члану 3. Одлуке иза ријечи „из средње школе“ брише се тачка и додаје текст:“и
студенту уписаном на државни факултет са просјечном оцјеном 10 из предходне године
студија“, а у члану 5. тачка 1.2.-ред три, текст „13 бодова“ замјењује се по аутоматизму
текстом „додјељује се стипендија“.
Члан 3.
У члану 8. Одлуке иза ријечи „износи“ постојећи текст мијења се и гласи:
„ - I и II година
90 КМ
- III и IV година
100 КМ
- V и VI година“
110 КМ,
Остали наставак текста остаје исти.
Члан 4.
У члану 12.Одлуке у тачки А) алинеја 11. и у тачки Б) алинеја 8. бришу се.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број: 01-022-118/21
Датум:09. новембар 2021.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц

