На основу члана 39. став 2. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), члана 17. ст. 1. и 4.
Закона о студентском стандарду („Службени гласник Републике Српске“, број 34/08)
и члана 38. став 2. тачка 18) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине
Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Тридесет четвртој редовној
сједници, дана 27.11.2019. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА

I
У Одлуци о стипендирању студената („Службени гласник Општине Фоча“,
број 12/16), члан 3. мијења се и гласи:
„(1) Право на додјелу студентских стипендија имају студенти који испуњавају
опште и посебне услове.
(2) Општи услови које морају да испуњавају студенти за додјелу студентских
стипендија су:
1) да имају пребивалиште на подручју општине Фоча,
2) да су редовни студенти првог циклуса студија, осим апсолвената,
3) да нису старији од 26 година,
4) да нису корисници стипендија из других извора стипендирања.
(3) Право на додјелу студентских стипендија имају студенти из става 2. овог
члана који испуњавају један од посебних услова за стипендирање:
1) имају просјечну оцјену 7,5 и више,
2) студенти прве године студија испуњавају један од услова: да су постигли
одличан успјех у средњој школи уз све петице на крају школске године или су
освојили награде на републичком, БиХ или међународном такмичењу,
3) дјеца погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије
инвалидитета,
4) дјеца без једног или оба родитеља,
5) дјеца чија су оба родитеља незапослена, што се доказује увјерењем Завода
за запошљавање,
6) дјеца из социјално угрожених породица које су корисници Јавне установе
Центар за социјални рад Фоча,
7) дјеца из вишечлане породице са троје и више дјеце.“.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Фоча“.
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