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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

413 
 

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број: 15/17 и 12/18), начелник општине доноси 

 
ПРАВИЛНИК  

о додјели студентске награде најбољим студентима  

са подручја општине Прњавор  

 
Члан 1.  

 Овим правилником утврђују се услови, 

критеријуми, као и начин додјеле студентске награде 

за највише три студента са подручја општине Прња- 

вор у текућој години.  

 
Члан 2. 

 Средства за студентске награде најбољим 

студентима обезбијеђена су у буџету општине Пр- 

њавор, при Одјељењу за локални економски развој и 

друштвене дјелатности. 

 
Члан 3.  

 Право на додјелу студентске награде имају 

студенти који испуњавају сљедеће опште услове: 

а) да имају пребивалиште на подручју општи- 

не Прњавор најкраће двије године прије подношења 

захтјева, 

б) да су студенти друге и виших година пр- 

вог циклуса студија на јавним високошколским 

установама у Босни и Херцеговини и земљама бивше 

Југославије,  

в) да нису обновили ниједну годину током 

студија, 

г) да су према наставном програму високо- 

школске установе положили све испите из претхо- 

дних година студија, 

д) да су постигли просјечну оцјену најмање 

9,50.  

Члан 4.  

Поред испуњавања услова из члана 3. 

Правилника, пожељно је да је студент у току осно- 

вног и средњег образовања учествовао и остварио 

запажене резултате на међународном такмичењу из 

неког од наставних предмета. 
 

Члан 5. 

  Студенти који имају статус апсолвента не 

остварују право на додјелу студентске награде. 
  

Члан 6. 

(1) Студентске награде се додјељују на 

основу пријаве по Јавном позиву који објављује 

Начелник општине путем Одјељења за локални 

економски развој и друштвене дјелатности, уз коју 

се доставља потребна документација којом се 

потврђује испуњеност услова прописаних овим 

правилником.   

(2) Пријаве се подносе на прописаном 

обрасцу који се налази у Шалтер сали Општинске 

управе општине Прњавор и у електронском облику 

на званичној интернет страници. 

(3) Јавни позив се објављује у средствима 

јавног информисања, на огласним таблама и зва- 

ничној интернет презентацији општине и садржи све 

податке потребне за потпуну информисаност суде- 

ната у смислу процедуре за додјелу студентске 

награде, те у погледу документације која се прилаже 

уз захтјев. 

(4) Јавни позив остаје отворен осам дана од 

дана објављивања. 
 

Члан 7. 

(1) Захтјеве за додјелу студентских награда 

разматра Комисија за обраду захтјева за додјелу 

студентских награда (у даљем тексту: Комисија), 

коју именује начелник општине. Комисију чине три 

члана, из реда службеника Општинске управе 

општине Прњавор.  

(2) Комисија на основу приложене докуме- 

нтације утврђује испуњеност услова прописаних 

овим правилником и сачињава списак студената који 
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су остварили право на додјелу студентске награде, те 

исти доставља начелнику општине и објављује на 

огласним таблама и званичној интернет страници 

општине.  
 

Члан 8.  

 Стручне и административно-техничке посло- 

ве за потребе Комисије обављаће Одјељење за 

локални економски развој и друштвене дјелатности. 
 

Члан 9. 

(1) Критеријуми за вредновање пријава за 

студентске награде су: 

1) просјечна оцјена у току досадашњег шко- 

ловања, 

2) година студија и 

3) учешће и остварени резултати на међуна- 

родним такмичењима током основног и средњег 

образовања. 

(2) Вредновање по основу критеријума из 

става 1. тачка 1) врши се збрајањем просјека из осно- 

вне и средње школе са просјечном оцјеном на 

студију.  

(3) Вредновање по основу критеријума из 

става 1. тачка 2) овог члана врши се на сљедећи 

начин: 

        1) друга година студија              1 бод 

        2) трећа година студија            2 бода 

        3) четврта година студија           3 бода 

        4) пета година студија            4 бода 

        5) шеста година студија            4 бода 

(4) Вредновање по основу критеријума из 

става 1. тачка 3) овог члана врши се на сљедећи 

начин:  

1) Учешће на међународном такмичењу 1 бод 

2) Освојено треће мјесто            2 бода 

3) Освојено друго мјесто            3 бода 

4) Освојено прво мјесто            4 бода 

(5) Бодовање по критеријуму из става 1. та- 

чка 3) врши се само по једном основу.  
 

Члан 10. 

 У случају истог броја бодова предност ће 

имати студент са већом просјечном оцјеном. 
 

Члан 11.  

 Право на студентску награду студенти могу 

остварити само једном у току првог циклуса студија.  

 

 

Члан 12. 

 Одлуку о исплати студентске награде најбо- 

љим студентима доноси начелник општине у форми 

закључка а на приједлог Комисије. 

 
Члан 13.  

(1) Ступањем на снагу овог правилника 

престаје да важи Правилник о додјели студентске 

награде најбољим студентима са подручја општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 26/17 и 33/17). 

(2) Овај правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-141/18                        Начелник   

Датум: 10.09.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. став (1), тачка 12) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 67. став (1), 

тачка 13) Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и 

члана 36. став (2) Одлуке о гробљима и погребној 

дјелатности („Службени гласник општине Прња- 

вор“, број 21/15 и 12/18), а разматрајући захтјев 

Комуналног предузећа „Парк“ а.д. Прњавор за 

давање сагласности на Правилник о реду на Гра- 

дском гробљу Прњавор, начелник општине доноси 

сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 Даје се сагласност на Правилник о реду на 

Градском гробљу Прњавор, Комуналног предузећа 

„Парк“ а.д. Прњавор, број: 4/1-1098-4/17 од 08.12. 

2017. године. 

 
II 

 Овај закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01/1-014-466/17                        Начелник   

Датум: 12.09.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
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