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Информација о стипендирању и студената у школској 2021/2022 

 

 

 На основу ,,Одлуке о стипендирању студената“ /Сл. Гласник Општине Фоча 
12/2016/  Општина Фоча расписала је јавни позив за стипендирања студената у школској  2021/2022. години. Износ стипендије одређен је на основу броја студената који испуњавају услове конкурса и усвојеног буџета општине Фоча за 2022.год. У 
школској  2021/2022  укупно 158 студената из општине Фоча остварило је право на  стипендију. Право на стипендије имају студенти са пребивалиштем на подручју општине Фоча који су  редовни студенти првог циклуса студија осим апсолвената , не старији од 26 година и који не користе стипендије из других извора. 

       Одлуком о стипендирању студената  за остваривање студентске стипендије од општине Фоча регулисано је  право на стипендије студентима који испуњавају поред општих услова из претходног става и  најмање један од посебних услова:  

 студенти са просјеком изнад 7,50 

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

 студенти без једног или оба родитеља,  
 студенти чији је родитељ РВИ до 4 категорије, 
  студенти чија су оба родитеља незапослена и налазе се на евиденцији Завода за запошљавање,  
 Студенти из социјално угрожених породица који су корисници Јавне установе Центар за социјални рад 

 

 

 



I – Табеларни преглед стипендија  у  2021/2022. години. Ученици са дипломом "Вук Караџић" 

Студенти из вишечланих породица 

Студенти без једног или оба родитеља 

Студенти чији је родитељ   РВИ 

Студенти са држ.  и реп. такмичеља 

11 36 15 3 0 Студент са потешкоћама у развоју -   по рјешењу надлежних установа 

  

Студенти чији се родитељи налазе на евиденцији  Завода   зa запoшљавање 

Студенти са просјеком изнад 7,5 

Рјешење (статус соц. случаја) 

 

0 8 85 0  

Укупно: 158 

 

II – Табеларни преглед факултета које студирају стипендисти Општине Фоча 

 

ФАКУЛТЕТ 

БРОЈ 
СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТ 

БРОЈ 
СТУДЕНАТА Факултет техничких наука 13 

Православни богословски ф. 3 Медицински факултет 42 

Физичко васпитање и спорт 4 Правни факултет 5 Електротехнички ф. 10 Филозофски факултет 6 Грађевински факултет 2 Књижевност и српски ј. 2 Васпитач 1 Технолошки факултет 2 

Природно математички ф. 3 Педагошки факултет 4 Енглески  језик 6 Политичке науке   3 Социјални рад 1 Факултет безбједности 5 Физиотарапеутски ф. 2 Машински факултет 2 Шумарски факултет 2 Хемијски факултет 2 Драмске умјетности 1 Архитектонски 3 Историја 2 



факултет Политикологија 2 

Пољопривредни факултет 2 Санитарни ф. 1 Економски факултет 6 Информационе тех. 4 Фармацеутски  ф. 2 Менаџмент 2 Саобраћајани ф. 2 Психологија 3 Ликовна академија 3 Географски ф. 2 Биологија 1 Рударско геолошки ф. 2 

  Укупно: 158 

 

           

  На основу табеле I закључује се да  укупно 158. студената користи стипендију у школској 2021/2022. години.  У  табели су студенти разврстани по категоријама на основу којих су остварили право на стипендију у складу са прописаним условима у Одлуци о стипендирању студената .  Просјечна стипендија општине Фоча износи 108,00 КМ, а у прошлој студентској години 97,86 КМ. Мјесечна обавеза износи  17.110,00 КМ, што значи да  општина Фоча, издвајa у десет једнаких транши  171.100,00 КМ за ову намјену у школској 2021/22 години. Распон износа стипендија је од 100,00 – 120,00 КМ. 
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