
Број: 01/I-014-1366/21
Датум, 26.10.2021. године 
На основу Правилника о додјели студентских стипендија општине Источно Ново 
Сарајево број: 01/I-013-364/15 од 16.03.2015. године,  (‘’Службене новине града Источно 
Сарајево’’ бр. 25/19), Начелник општине Источно Ново Сарајево р а с п и с у ј е 

К О Н К У Р С
за додјелу стипендија редовним студентима на високошколским установама 

које се финансирају из буџета општине Источно Ново Сарајево
Општина Источно Ново Сарајево (у даљем тексту: Општина) расписује конкурс за додјелу 
100 стипендија у висини од 120,00 КМ редовним студентима државних високошколских 
установа из буџета Општине. Стипендије ће се исплаћивати у календарској 2021/22. 
години за десет мјесеци у години. 
Расписује се конкурс за додјелу стипендија студентима друге и виших година студија са 
просјеком оцјена 7,50 (седамипедесет ) и више, сљедећих факултета:

Е1. лектротехнички факултет 10 стипендијa
Машински факултет 10 стипендијa2. 
Правни факултет 5 стипендије3. 
Стоматолошки факултет 5 стипендије4. 
Грађевински факултет 10 стипендијe5. 
Архитетонски факултет 10 стипендијa6. 
Фармацеутски факултет 5 стипендије7. 
Ветеринарски факултет 5 стипендије8. 
Медицински факултет 10 стипендије9. 
Економски факултет 5 стипендије10. 
Пољопривредни факултет 5 стипендије11. 
Филозофски факултет 5 стипендије12. 
Музичка академија 5 стипендије13. 
Геодетски факултет 5 стипендије14. 
Природно математички факултет 2 стипендија15. 
Богословски факултет 1 стипендија16. 
Факултет здравствених студија 1 стипендија17. 
Факултет физичког васпитања и спорта 1 стипендија18. 

Општина ће додјелити стипендије свим студентима који имају просјек оцјена 9 (девет) 
и више, ако испуњавају остале услове конкурса. 
Општина ће додјелити 2 (двије) стипендије по препоруци Удружења „Наша будућност“, 
студентима из породица са четверо и више дјеце, а из средстава планираних Буџетом за 
ову категорију.
Општина Источно Ново Сарајево ће додјелити 15 (петнаест) стипендија студентима из 
реда ППБ и РВИ од 1-4 категорије и осталих инвалидних лица са процентом тјелесног 
оштећења изнад 60%, друге и виших година студија, тражених факултета, уз услов да 
имају просјек оцјена 7 (седам) и више, и да су редовно први пут уписали другу и више 
године студија. У случају пријаве већег броја студената, ранг листа истих ће се утврдити 
у складу са Правилником.
Општина ће додјелити стипендије студентима прве године студија под условом 
да су проглашени учеником генерације у Средњој школи и да имају стално мјесто 
пребивалишта на подручју Општине.
Право да се пријаве на конкурс имају сви студенти, који имају држављанство Републике 
Српске и Босне и Херцеговине, студенти друге и виших година првог циклуса студија 
који студирају на факултетима у Републици Српској и Босни и Херцеговини, Србији 
и ЕУ а који имају стално мјесто пребивалишта на подручју Општине најмање шест 
мјесеци прије подношења захтјева.
Стипендије се не одобравају за вријеме апсолвентског стажа.

Уз пријаву студенти су дужни доставити сљедећа документа:
Уз уредно попуњен пријавни образац сви студенти су дужни доставити сљедећа 

документа:
Доказ о пребивалиштву (ЦИПС – ПБА-1 и ПБА-3 обрасци, за подручје општине 1. 
Источно Ново Сарајево);
Копију прве странице индекса;2. 
Кућну листу о заједничком домаћинству, овјерену од стране надлежног 3. 
општинског органа (на протоколу);
Фото-копију текућег рачуна са рачуном банке код које је рачун отворен на име 4. 
студента;
Потврду о положеним испитима, са просјечном оцјеном, из претходних година 5. 
студија;
Потврду о редовном упису први пут године за коју се пријављује;6. 
Потврде о висини примања чланова заједничког домаћинства;7. 
Потврде о редовном школовању чланова домаћинства који се школују;8. 
Изјаву да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања, 9. 
овјерену од стране надлежног општинског органа (на протоколу);
Рјешење о статусу ППБ и РВИ од 1-4 категорије и Рјешење о статусу инвалидног 10. 
лица за студенте ове категорије; 
Препоруку удружења „Наша Будућност“ – за студенте из вишечланих породица; 11. 
Доказ од Средње школе да су проглашени учеником генерације од стране 12. 
Наставничког вијећа.

Уколико се на конкурс не пријави довољан број студената са просјеком 7,50            
(седамипедесет) и више, додјела стипендија ће се вршити по члану 7. Правилника о 
додјели студентских стипендија општине Источно Ново Сарајево.
Комисија коју именује Начелник општине извршиће бодовање пријава на основу 
Правилника о додјели студентских стипендија и приједлог ранг листе пријављених 
студената доставиће Начелнику на даље поступање. 
Конкурс је отворен до 12.11.2021. године од дана објављивања у дневном листу 
„ЕуроБлиц“.
Пријаву са документима доставити поштом или лично у општину Источно Ново 
Сарајево, Стефана Немање број 2, - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности са 
назнаком „Пријава на конкурс за додјелу студентских стипендија“, путем протокола.
За сва додатна питања заинтересовани студенти могу се обратити у канцеларију број 6, 
у згради Општине или путем телефона: 057/340-247, локал 1008.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
 Н А Ч Е Л Н И К
 Јован Катић


