
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 17. ст. 1. и 4. Закона о студентском стандарду 
(„Службени гласник Републике Српске“, број  34/08) и члана 23. Статута Општине 
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/14), Скупштина Општине Фоча на 
3. редовној сједници дана 29.12.2016. године   д о н о с и  
 
 
 
 

О Д Л У К У 
о  стипендирању студената  

 
 
 
 

Члан 1. 
Овом одлуком прописују се услови, начин, поступак за додјелу, начин 

исплате и остала питања од значаја за стипендирање студената. 
 
 

Члан 2. 
Средства за стипендирање студената обезбјеђују се у буџету Општине Фоча. 

 
 

Члан 3. 
(1) Право на додјелу студентских стипендија имају сви студенти који 

испуњавају сљедеће услове: 
1) да имају пребивалиште на подручју општине Фоча, 
2)  да су редовни студенти првог циклуса  студија, осим апсолвената, 
3) да имају просјечну оцјену 7,5 и више, а студенти I године студија да 

испуњавају један од услова: да су постигли одличан успјех у средњој школи (све 
петице на крају школске године), да су освојили награде на републичком, БиХ или  
међународном такмичењу, 

4) дјеца погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије 
инвалидитета, 

5)  дјеца без једног или оба родитеља,  
6) дјеца чија су оба родитеља незапослена, што доказују увјерењем Завода за 

запошљавање, 
7) дјеца из социјално угрожених породица који су корисници Јавне установе 

Центар за социјални рад, 
8) да нису старији од 26 година, 
9) да нису корисници стипендија из других извора стипендирања.  

                                      
 

Члан 4. 
(1) Стипендије се додјељују на основу пријава студената које се достављају 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, уз које се прилажу потребна 
документа којима се потврђује испуњеност услова прописаних овом одлуком.  

(2) Пријаве са документацијом достављају се по објављеном јавном конкурсу 
за  додјелу стипендија. 

(3) Јавни конкурс објављује начелник Општине Фоча у средствима јавног 
информисања, на огласној табли и web страници Општине Фоча. 



Члан 5. 
(1) Пријаве за додјелу стипендија разматра комисија за обраду захтјева за 

додјелу стипендија (у даљем тексту: Комисија).  
(2) Комисију именује начелник Општине Фоча и броји три члана у саставу: 

начелник Одјељења за привреду и  друштвене дјелатности и два члана из реда 
службеника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 

(3) Комисија разматра пријаве у року од 30 дана од затварања конкурса за 
додјелу стипендија, утврђује испуњеност услова прописаних овом одлуком на 
основу приложене документације, утврђује прелиминарну ранг - листу стипендиста 
и исту доставља начелнику Општине Фоча, објављује на web страници Општине и 
огласној табли Општине. 

(4) Подносиоци захтјева имају право да у року од осам дана од дана 
објављивања прелиминарне ранг - листе стипендиста уложе приговор начелнику 
Општине Фоча. 

(5) Коначну ранг - листу стипендиста утврђује начелник Општине Фоча након 
размотрених пристиглих приговора, а иста се у року од 15 дана од дана објављивања 
прелиминарне ранг - листе објављује на web страници Општине и на огласној табли 
Општине. 

 
 

Члан 6. 
(1) Стипендија  се  одобрава за једну годину. 
(2) Стипендија се исплаћује мјесечно, у десет једнаких рата, за сваки мјесец у 

години, осим за јули и август.  
(3) Мјесечни износ стипендије посебном одлуком утврђује начелник Општине 

Фоча за сваку буџетску годину, зависно од броја кандидата и буџета Општине. 
      

  
Члан 7. 

(1) Стипендија ће се обуставити уколико студент оствари право на стипендију 
код другог даваоца. 

(2) Стипендија ће се обуставити уколико се утврди да је студент у поступку 
остваривања права на стипендију доставио лажне податке који су му омогућили да 
то право оствари.  

 
 

Члан 8. 
Права и обавезе између даваоца стипендије и стипендисте регулишу се 

уговором о додјели стипендије. 
 
 

Члан 9. 
Ова одлука супа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.    
 
 
 
 
 
Број: 02-022-84/16                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 29.12.2016. године                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                               Изет Спахић       


