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1. У В О Д 

 

 Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2019. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 22/18), предвиђено је разматрање Информације о 

стипендирању учeника и студената са подручја општине Прњавор. У складу с тим, а на 

основу расположивих података Одјељења за локални економски развој и друштвене 

дјелатности, сачињена је ова информација која има за циљ информисање одборника 

Скупштине општине Прњавор о стипендирању ученика и студената. 

 Општина Прњавор има дугогодишњу традицију стипендирања младих, с тога  већ 

дуги низ година из буџета издваја значајна финансијска средства за ове намјене.  

 Поступак додјеле стипендија проводи се по утврђеној процедури која је прописана 

Одлуком о стипендирању ученика и студената (Службени гласник општине Прњавор“ 

број 4/13, 3/14, 28/16 и 19/18), а међусобна права и обавезе корисника и даваоца 

стипендије регулишу се Уговором о стипендирању. 

 У овој информацији обрадићемо услове, начин и процедуру додјеле стипендија од 

стране општине Прњавор за школску 2018/2019. годину, као и преглед одобрених 

финансијских средства за исплату истих. 

2. УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ СТИПЕНДИЈЕ 

 Према Одлуци о стипендирању ученика и студената (Службени гласник општине 

Прњавор“ број 4/13, 3/14, 28/16 и 19/18), право на додјелу студентских стипендија имају 

сви редовни студенти друге и виших година првог циклуса студија под условом да имају 

пребивалиште на подручју општине Прњавор најкраће двије године прије подношења 

захтјева за додјелу стипендије, да студирају на јавним високошколским установама, да су 

редовно уписали школску годину за коју се додјељује стипендија, да нису корисници 

стипендија из других јавних извора стипендирања, да нису обнављали више од једне 

године студија те да имају просјек оцјена 7,0 и више. 

 Такође, право на стипендију имају и студенти од прве године студија, који поред 

наведених општих услова морају да испуњавају и сљедеће: да су у средњој школи 

проглашени за ученика генерације, да су сваки разред у средњој школи завршили са 

просјеком оцјена 5,0, да су без оба родитеља, да су лица са сметњама у развоју, да су под 

старатељством Центра за социјални рад и да припадају породицама погинулих и несталих 

бораца, као и породицама ратних војних инвалида од I до VI категорије инвалидности. 

 Поред тога што студенти борачке категорије остварују стипендију од прве године 

студија и остали услови за стипендирање наведене категорије су другачији у смислу да се 

не узима у обзир просјек оцјена, дозвољене су двије обнове у току студија, као и 

студирање на приватним високошколским установама. 

 Битно је истаћи да студенти који остваре право на стипендију, а који припадају 

породицама погинулих и несталих бораца или породицама ратних војних инвалида од I до 

VI категорије инвалидности, као и студенти без оба родитеља, имају право на стипендију 

у износу увећаном за 50 % у односу на остале стипендије. 

 Према Одлуци, студенти који имају статус апсолвента не остварују право на 

додјелу стипендије. 

 Право на додјелу стипендија имају и ученици средњих школа под условом да су 

ученици који припадају породицама погинулух и несталих бораца, као и породицама 
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ратних војних инвалида од I до VI категорије инвалидности, ученици без оба родитеља, 

ученици који су под старатељством Центра за социјални рад, под условом да су у 

претходној школској години остварили одличан или врлодобар успјех, те ученици са 

сметњама у развоју, под условом да су у претходној школској години остварили одличан 

или врлодобар успјех.  

 Већ неколико година општина Прњавор издваја средства за стипендирање троје 

студената са Косова и Метохије, а висина њихове стипендије одговара висини стипендије 

редовних студената. 

 Додјела ученичких и студентских стипендија је јавна и транспарентна и врши се на 

основу јавног позива који једном годишње објављује начелник општине у средствима 

јавног информисања, на огласним таблама и званичној интернет презентацији општине у 

трајању од тридесет дана.  

 

3. СТИПЕНДИРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. 

ГОДИНИ 

  У буџету општине Прњавор за 2019. годину планирана средства за стипендирање 

ученика и студената износе 300.000,00 КМ, што чини око 2 % буџета за 2019. годину. 

  Јавни позив за достављање захтјева за додјелу ученичких и студентских стипендија 

за школску 2018/2019. годину објављен је 26.12.2018. године. Укупно је пријављено 288 

ученика и студената што је у односу на прошлу годину мање за 51 пријаву. 

  Након истека рока за подношење захтјева, Комисија за обраду захтјева за додјелу 

стипендија именована рјешењем Скупштине општине Прњавор, размотрила је пристигле 

захтјеве и утврдила листу студената и ученика који испуњавају услове за додјелу 

стипендије а иста је објављења на огласним таблама општине и интернет страници 

општине.  

  Од укупног броја пријава 266 ученика и студената је испунило услове за додјелу 

стипендије, док 22 кандидата нису испунила услове и њихове пријаве су одбијене од 

стране комисије. Студенти који су одбијени имали су право приговора начелнику општине 

у року од осам дана од дана објављивања листе. У остављеном року запримљен је један 

приговор који је одбачен као неоснован. Најчешћи разлози за одбијање пријава студената 

су: тренутна обнова године, више обнова у току студија, недовољан просјек и 

апсолвентски стаж.  

 Од општинске стипендије одустало је 18 стипендиста обзиром да су остварили 

право на стипендију Министарства просвјете и културе Републике Српске. Право на 

стипендију општине Прњавор задржао је укупно 251 стипендиста од чега 206 студената и 

45 ученика.  

 Потписивање уговора о стипендирању ученика и студената за школску 2018/2019. 

годину одржано је дана 24.02.2019. године, након чега су услиједиле прве исплате.  

 Стипендија се одобрава за једну годину, а исплаћује мјесечно у десет једнаких 

ануитета, за сваки мејсец у години осим за јули и август, што је новина у односу на 

ранији период (2014-2016. година), када је стипендија исплаћивана за девет мјесеци. 

 Мјесечни износ стипендије посебном одлуком утврђује начелник општине за сваку 

буџетску годину, зависно од броја кандидата и буџета општине. У складу с тим донесена 

је Одлука о висини мјесечног износа стипендије за школску 2018/2019. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 3/19), на основу које висина стипендије за 

ученике средњих школа износи 70,00 КМ, за студенте 100,00 КМ, а за студенте из реда 
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борачке категорије 150,00 КМ. Битно је нагласити да је од школске 2016/2017. године 

висина стипендије значајно увећана у односу на претходни период, када је ученичка 

стипендија износила 48,00 КМ, студентска 75,00 КМ а за студенте борачке категорије 

105,00 КМ. 

 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

 

 На основу изнесеног стања у информацији може се закључити сљедеће:  

 

- Стипендирање студената и ученика на подручју наше општине је нормативно 

уређена област те се стипендије додјељују у складу са Одлуком о стипендирању 

ученика и студената усвојеној од стране Скупштине општине и објављеној у 

„Службеном гласнику општине Прњавор“ број 4/13, 3/14, 28/16 и 19/18. 

- Општина Прњавор путем стипендирања пружа подршку младим људима кроз 

њихово школовање, те се сваке године за ове намјене планирају средства у 

буџету.  

- У школској 2018/2019. години број стипендиста је смањен у односу на 

претходну школску годину, због мањег броја пријављених кандидата, што је 

једним дијелом посљедица негативних демографских промјена које су захватиле 

општину у задњих 15-ак година.  

- Имајући у виду чињеницу да општина Прњавор, под одређеним условима, 

стипендира све студенте са подручја општине који студирају на некој од 

акредитованих високошколских установа у земљи и иностранству, потребно је и 

убудуће у буџету општине планирти средства за ове намјене, јер је улагање у 

младе људе улагање у будућност општине.  

 


