РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА РУДО
-НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕБрој: 02-67-__/22
Датум:07.11.2022 .године

На основу члана 10. Одлуке о додјели студентских стипендија из средстава
буџета општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 8/17 , 7/19, 11/21),
Начелник општине Рудо, р а с п и с у ј е:
КОНКУРС
за додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо
за школску 2022/2023. годину
I Начелник општине Рудо расписује конкурс за додјелу студентских стипендија из
средстава буџета општине Рудо за школску 2022/2023.годину.
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 из Републике Српске-односно БиХ.
Студентима, члановима породица погинулих бораца и ратних војних инвалида I и II
категорије, студентима са посебним потребама-лица ометена у развоју , ученицима
генерације из средњих школа, студенту уписаном на државни факултет са просјечном
оцјеном 10 из претходне године студија и ученицима носиоцима Вукове дипломе из
средњих школа одобрава се стипендија без бодовања.
Студентске стипендије додјељују се студенту до краја редовног школовања, а
најкасније до навршених 26 година живота.
Укупан број додјељених стипендија одредиће Начелник општине у сарадњи са
Комисијом за додјелу студентских стипендија.
Право на студентску стипендију немају:
-редовни студент-корисник стипендије који је уписао исту годину студија на
другом факултету(за ту годину);.
-редовни студент који је обновио једну годину студија( за обновљену годину);
-студент који је у току школовања обновио више од једне године студија;
-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.“

II ОПШТИ УСЛОВИ БОДОВАЊА:
- Успјех у досадашњем школовању
- Социјални статус
- Учешће у рату
- Година студија
- Упис факултета
III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
А) Основна документа
- 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 (кућна листа)
-Увјерење-потврда о висини мјесечних прихода за последња 3 мјесеца
-Увјерење о пребивалишту-ЦИПС
-Фотокопија личне карте
-Изјава студента да се обавезује да у току студија неће паралелно користити студентски
кредит, стипендију или другу редовну новчану помоћ по основу студирања од другог
даваоца из Републике Српске,односно БиХ
-Увјерење-потврда о измиреним обавезама према општини, по било ком основу,
укључујући дуговања по основу кредита за подстицај развоја(евиденција ће се
прибавити службеним путем)
Б)Допунска документа
-Увјерење-потврду 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 неспособности 100% за рад или извод из МКР за родитеље старије
од 65 година живота
-Увјерење о губитку родитеља-извод из матичне књиге умрлих
-Увјерење-рјешење од Центра за социјални рад о статусу лица са посебним потребама
-Увјерење-потврда о школовању за члана/чланова породице (ученик, студент) који се
налазе на редовном школовању
-Копија текућег рачуна
Документа се предају у оригиналу или овјереној фотокопији.
Захтјев студента, који не достави неки од докумената из тачке А (основна документа)
неће се узети у разматрање, док студент који не достави неки од докумената из тачке Б
(допунска документа), по коме се утврђује бодовање, неће се бодовати по том основу.
Студенти којима се стипендија одобрава без бодовања, дужни су уз захтјев
приложити и све горе наведене документе.

IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава на конкурс за додјелу студентских стипендија је 30
дана од дана објављивања конкурса на Огласној табли општине Рудо, интернет
страници Општине и ТВ Рудо.
Пријаве се достављају лично путем Одсјека за пружање услуга грађанима, или путем
поште на адресу: Општина Рудо- Комисија за додјелу студентских стипендија,
ул.Ђ.Д.Д.Михаиловића бр.41, 73 260 Рудо.
Напомена:Студенти-досадашњи корисници студентске стипендије и студенти који су
завршили први циклус студија, и у континуитету уписали други циклус , не подносе
нови захтјев, већ достављају следећа документа :
1.Увјерење-потврда о статусу редовног студента за школску 2022/2023. годину,
2.Увјерење-потврда о мјесту пребивалишта-ЦИПС
Студенти-досадашњи корисници студентске стипендије и студенти који су након
завршетка првог циклуса студија, у континуитету уписали други циклус студија,
потребна документа достављају у Шалтер сали у згради општине Рудо.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић

