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На пснпву шлана 10.Одлуке п дпдјели студентских стипендија из средстава 
бучета ппщтине Рудп(„Службени гласник ппщтине Рудп“,брпј:13/13 и 16/13), Нашелник 
ппщтине Рудп, р а с п и с у ј е 
 

К П Н К У Р С 
За додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо 

за школску 2015/2016. годину 
 
I  Нашелник ппщтине Рудп расписује кпнкурс за дпдјелу студентских стипендија из 
средстава бучета ппщтине Рудп за щкплску 2015/2016.гпдину. 

 Студентске стипендије дпдјељиваће се редпвним студентима првпг и другпг 
циклуса студија са пребивалищтем на ппдрушју ппщтине Рудп, кпји тп правп или 
другу редпвну нпвшану ппмпћ пп пснпву студираоа не кпристе пд другпг давапца. 
 Студентима, шланпвима ппрпдица ппгинулих бпраца и ратних впјних инвалида I 
и II категприје, студентима са ппсебним пптребама-лица пметена у развпју и 
ушеницима генерације, пдпбрава се стипендија без бпдпваоа. 

Студентске стипендије се дпдјељују студенту дп краја редпвнпг щкплпваоа, а 
најкасније дп наврщених 26 гпдина живпта. 
Укупан брпј дпдјељених стипендија пдредиће Нашелник ппщтине у сарадои са 
Кпмисијпм за дпдјелу студентских стипендија. 
Студенти шији је прихпд заједнишкпг дпмаћинства изнад 400 КМ пп шлану не мпгу 
пстварити правп на студентску стипендију(не пднпси се на студенте друге алинеје). 

Правп на студентску стипендију нема студент шији шланпви дпмаћинства имају 
неизмирене пбавезе према ппщтини Рудп, пп билп кпм пснпву, укљушујући и дугпваоа 
пп пснпву кредита за ппдстицај развпја. 

Студент кпји није ппхађап пснпвну щкплу на теритприји ппщтине Рудп, а имап је 
пребивалищте на теритприји ппщтине Рудп, пд првпг дп петпг разреда пснпвне щкпле, 
нема правп на стипендију. 

Редпвни студенти кпји су пбнпвили гпдину  студија немају права на стипендију 
за ту гпдину. 

 
II  ППШТИ УСЛПВИ БПДПВАОА: 

 Успјех у дпсадащоем щкплпваоу 
 Спцијални статус 
 Ушещће у рату 
 Гпдина студија 
 Упис факултета 

 
III  ППТРЕБНА ДПКУМЕНТА: 
А) Оснпвна дпкумента 



 Пријава на кпнкурс 

 Извпд из матишне коиге рпђених 

 Увјереое п статусу редпвнпг студента 

 Увјереое п прпсјешнпј пцјени у тпку претхпднпг щкплпваоа-студираоа 

 Изјава п заједнишкпм дпмаћинству 

 Увјереое-пптврда п висини мјесешних прихпда за ппследоа 3 мјесеца 

 Увјереое п пребивалищту-CIPS 

 Фптпкппија лишне карте 

 Изјава студента да се пбавезује да у тпку студија неће паралелнп кпристити 
студентски кредит, стипендију или другу редпвну нпвшану ппмпћ  пп пснпву 
студираоа пд другпг давапца 

 Увјереое-пптврда п измиреним пбавезама према ппщтини, пп билп кпм пснпву, 
укљушујући дугпваоа пп пснпву кредита за ппдстицај развпја(евиденција ће се 
прибавити службеним путем) 

 Фптпкппија ђашке коижице за перипд пд првпг дп петпг разреда 
 
Б) Дппунска дпкумента 

 Увјереое-пптврду са евиденције незаппслених лица 

 Фптпкппија здравствене коижице за шлана дпмаћинства кпји се у изјави п 
заједнишкпм дпмаћинству изјасни кап дпмаћица 

 Увјереое п статусу рпдитеља или старатеља(ппгинулпг бпрца, ратнпг впјнпг 
инвалида, бпрца I и II категприје) 

 Увјереое-дпказ п несппспбнпсти 100% за рад или извпд из МКР за рпдитеље 
старије пд 65 гпдина живпта 

 Увјереое п губитку рпдитеља-извпд из матишне коиге умрлих 

 Увјереое-рјещеое пд Центра за спцијални рад п статусу лица са ппсебним 
пптребама 

 Увјереое-пптврда п щкплпваоу за шлана/шланпва ппрпдице(ушеник, 
студент)кпји се налазе на редпвнпм щкплпваоу 

 Дпказ п пребивалищту за вријеме щкплпваоа у перипду пд првпг дп петпг 
разреда(за ппднпсипце захтјева кпји нису ппхађали пснпвну щкплу на ппдрушју 
ппщтине Рудп, за перипд щкплпваоа пд првпг дп петпг разреда) 

 Кппија текућег рашуна 
 
Дпкумента се предају у пригиналу или пвјеренпј фптпкппији. 
Захтјев студента, кпји не дпстави неки пд дпкумената из ташке А(пснпвна 
дпкумента)неће се узети у разматраое, дпк студент кпји не дпстави неки пд 
дпкумената из ташке Б(дппунска дпкумента), пп кпме се утврђује бпдпваое, неће се 
бпдпвати пп тпм пснпву. 
 Студенти кпји су пбнпвили једну гпдину студија немају правп ушещћа на 
кпнкурсу за пбнпвљену гпдину студија, кап и студенти кпји су у тпку щкплпваоа 
пбнпвили вище пд једне гпдине студија, немају правп ушещћа на кпнкурсу за дпдјелу 
стипендија. 
Студенти кпјима се стипендија пдпбрава без бпдпваоа, дужни су уз захтјев прилпжити 
и све гпре наведене дпкументе. 
 



IV РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВА 
 Рпк за ппднпщеое пријава на кпнкурс за дпдјелу студентских стипендија је 30 
дана пд дана пбјављиваоа кпнкурса на Огласнпј табли ппщтине Рудп, интернет 
страници Опщтине и ТВ Рудп. 
Пријаве се дпстављају путем Одсјека за пружаое услуга грађанима, са назнакпм „за 
Кпмисију за дпдјелу студентских стипендија“ 
 
Напомена:Студенти-дпсадащои кприсници стипендија и студенти кпји су заврщили 
први циклус студија, а уписали су други циклус не ппднпсе нпви захтјев, већ дпстављају 
дпкумента предвиђена шланпм 6. закљушенпг угпвпра и тп: 

1. Увјереое-пптврда п статусу редпвнпг студента за щкплску 2015/2016. гпдину, 
2. Изјава п заједнишкпм дпмаћинству(кућна листа) 
3. Увјереое-пптврда п висини мјесешних прихпда пп шлану дпмаћинства за 

ппследоа три мјесеца текуће гпдине 
4. Дпказ п евентуалнпј прпмјени мјеста пребивалищта 

 
                                                                                                    
                                                                                                   
                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                   Ратп Рајак, дипл.инж.арх. 

 


