34

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

П РА В И Л Н И К
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА И О
РЕГИСТРУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и поступак за
додјелу студентске стипендије, састав и начин рада комисије, те садржај и начин вођења Регистра студентских стипендија.
Члан 2.
Средства за студентску стипендију обезбјеђују се у
буџету Републике Српске (у даљем тексту: Република) у
складу са Законом о студентском стандарду (у даљем тексту: Закон).
Члан 3.
(1) Студентска стипендија (у даљем тексту: стипендија)
додјељује се на основу спроведеног јавног конкурса (у
даљем тексту: конкурс).
(2) Конкурс расписује Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
(у даљем тексту: Министарство) сваке године у октобру.
(3) Конкурс садржи сљедеће податке:
1) назив и адресу органа који расписује конкурс,
2) рок за пријављивање на конкурс,
3) опште и посебне услове, те критеријуме за додјелу
стипендије,
4) документе којимa се доказује испуњеност услова,
5) врсту и број стипендија које се додјељују,
6) друге податке који су од значаја за подношење пријаве на конкурс у складу са овим правилником.
(4) Уз конкурс објављују се:
1) обрасци пријава на конкурс,
2) образац изјаве да студент не прима стипендију из
других јавних извора финансирања.
(5) Обрасци из става 4. овог члана садржани су у прилозима 1, 2, 3, 4, 5. и 6. и чине саставни дио овог правилника.
(6) Конкурс се објављује у дневним новинама, као и на
интернет страници Министарства.
(7) Рок за подношење пријава са документацијом је 20
данa од дана објављивања конкурса у дневним новинама.
(8) Документација која се доставља на конкурс треба да
буде у оригиналу или овјерена копија, изузев фото-копије
текућег рачуна студента.
Члан 4.
(1) Стипендије се исплаћују у наредној календарској години у односу на годину у којој је расписан конкурс.
(2) Исплата стипендије врши се мјесечно, путем текућег рачуна на име студента.
(3) Текући рачун студента треба да буде отворен у банци у Републици, у домаћој валути.
Члан 5.
(1) Пријаве на конкурс разматра и приједлог за додјелу
стипендије утврђује комисија, коју именује министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво (у даљем тексту: министар).
(2) Административно-техничке и стручне послове
за комисију из става 1. овог члана обављају службеници
Министарства.
(3) Комисија има три члана која се именују из реда чланова Савјета за високо образовање Републике Српске.
(4) Комисија одлучује већином гласова свих чланова.
(5) Непотпуне и неблаговремене пријаве не разматрају
се.
(6) Комисија, у року од три дана од дана затварања конкурса, утврђује број пристиглих пријава на конкурс.
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(7) Комисија разматра пријаве и објављује на интернет
страници Министарства ранг-листу кандидата у року од 70
дана од дана затварања конкурса за додјелу стипендије.
(8) Подносиоци пријава за стипендију имају право приговора комисији на ранг-листу из става 7. овог члана у року
од осам дана од дана њеног објављивања на интернет страници Министарства.
(9) Комисија разматра приговоре и утврђује приједлог
коначне ранг-листе и објављује је на интернет страници
Министарства, у року од 30 дана од дана објављивања
ранг-листе из става 7. овог члана.
Члан 6.
(1) Стипендије се додјељују према одвојеним ранг-листама за сваку од сљедећих категорија студената:
1) успјешни студенти првог, другог и трећег циклуса
студија;
2) студенти на студијским програмима на којима се
образују дефицитарна занимања првог циклуса студија;
3) остали студенти студија првог циклуса за сљедеће
поткатегорије:
1. студенти из социјално угрожених породица, а то доказују рјешењем о новчаној помоћи надлежног центра за
социјални рад,
2. студенти – дјеца погинулих бораца и дјеца ратних
војних инвалида од I до VI категорије,
3. студенти без једног или оба родитеља,
4. студенти из породице са два или више студенaта,
5. студенти са инвалидитетом и тешким хроничним
обољењима који нису обухваћени тачком 4) овог става,
6. студенти са пребивалиштем у изразито неразвијеним
општинама Републике, утврђеним Одлуком Владе Републике Српске о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској,
7. студенти из породице са четворо и више дјеце,
8. студенти који су били смјештени у домове за незбринуту дјецу или у хранитељске и сродничке породице до пунољетства;
4) студенти са инвалидитетом који остварују право на
додатак за помоћ и његу другог лица (у даљем тексту: студенти са инвалидитетом) с циљем изједначавања могућности за високо образовање.
(2) У категорији успјешних студената из става 1. тачка
1) овог члана додјељивање стипендија врши се по научним
областима.
(3) У категорији студената дефицитарних занимања
првог циклуса студија из става 1. тачка 2) овог члана
додјељивање стипендија врши се по студијским програмима.
(4) Студент има право да конкурише у више категорија
из става 1. овог члана, али право на стипендију може остварити само у једној категорији.
(5) Право да конкуришу имају и студенти који су први
пут уписали прву годину првог циклуса студија на високошколским установама у Републици, које су уписане у Регистар високошколских установа, а који су током средњошколског образовања освојили једно од прва три мјеста на
међународним олимпијадама на којима ученици из Републике имају право учешћа, у категорији из става 1. тачка 1)
овог члана.
(6) Студенти из става 5. овог члана од друге године студија конкуришу за додјелу студентске стипендије равноправно са осталим студентима уколико испуњавају услове
за једну од категорија из става 1. овог члана.
(7) Зависно од броја пристиглих пријава на конкурс за
додјелу стипендија, може се измијенити или прерасподијелити број стипендија које се додјељују у појединим категоријама из става 1. овог члана.
(8) Ако је у некој од наведених категорија, односно научној области број додијељених стипендија мањи од броја
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стипендија утврђених конкурсом, преостали износ средстава усмјерава се за додјелу стипендија студентима у другим категоријама, односно научним областима.
(9) Студентима високошколских установа које се не
финансирају из буџета додјељују се стипендије само у категорији успјешних студената првог циклуса студија, и то
до 10% од укупног финансијског износа планираног за стипендије у наведеној категорији.
(10) Изузетак од става 9. овог члана су студенти из става
1. тачка 4) овог члана којима се стипендија додјељује и за
студиј на високошколским установама које се не финансирају из буџета Републике.
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2. на другом циклусу студија у укупном претходном високом образовању имају просјечну оцјену 8,50 и више,
3. на трећем циклусу студија у укупном претходном високом образовању имају просјечну оцјену 8,50 и више;
2) студенти из члана 6. став 1. тачка 2) овог правилника
треба да:
1. су студенти првог циклуса студиja на студијским програмима за студенте дефицитарних занимања, а утврђени
Листом студијских програма,
2. имају положене испите из претходних година студија
са просјечном оцјеном 8,00 и више;
3) студенти из члана 6. став 1. тачка 3) овог правилника
треба да на првом циклусу студија имају положене испите
из претходних година студија са просјечном оцјеном 7,50
и више;
4) да студенти из члана 6. став 1. тачка 4) овог правилника први пут уписују годину студија за коју конкуришу за
додјелу стипендије.

Члан 7.
(1) За додјелу стипендија из члана 6. овог правилника
могу конкурисати редовни студенти високошколских установа који имају пребивалиште на територији Републике и
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и који испуњавају
сљедеће опште услове:
1) да су држављани Републике и Босне и Херцеговине;
2) да су студенти на високошколским установама у Републици;
3) да су студенти друге или виших година студија на
првом циклусу, изузев студената из члана 6. став 5. овог
правилника;
4) да су студенти:
1. првог циклуса студија друге и треће године студија
чији студиј траје три године,
2. првог циклуса студија друге, треће и четврте године
студија чији студиј траје четири године,
3. интегрисаних студија само онолико колико година
траје интегрисани студиј, односно да су студенти од друге
до пете или шесте године студија;
5) да су студенти:
1. прве године другог циклуса студија, у случају да
циклус траје једну годину,
2. прве и друге године другог циклуса студија, у случају да је студент уписао други циклус у трајању од двије
године,
3. прве, друге и треће године трећег циклуса студија;
6) да нису обнављали ниједну годину студија;
7) да студенти на дан објављивања јавног конкурса:
1. на првом циклусу студија немају више од 26 година,
2. на другом циклусу студија немају више од 28 година,
3. на трећем циклусу студија немају више од 32 године,
4. за студенте на студијима који трају пет или шест година – да немају више од 28 година на првом циклусу студија, односно интегрисаним студијима, на другом циклусу
студија да немају више од 30 година, а на трећем циклусу
да немају више од 34 године;
8) да не примају стипендију из других јавних извора
финансирања.
(2) Изузетно од става 1. тачка 7) овог члана су студенти
из члана 6. став 1. тачка 4) овог правилника који не могу
имати више од 35 година.
(3) Испуњавање општих услова из става 1. тачка 6) овог
члана не односи се на категорију студената из члана 6. став
1. тачка 4) овог правилника.

Члан 10.
(1) Успјех у претходним годинама студија бодује се на
сљедећи начин:
1) оцјена од 7,50 до 7,75 ....................................... 2 бода,
2) оцјена од 7,76 до 8,00 ....................................... 4 бода,
3) оцјена од 8,01 до 8,25 ....................................6 бодова,
4) оцјена од 8,26 до 8,50 ....................................8 бодова,
5) оцјена од 8,51 до 8,75 ..................................10 бодова,
6) оцјена од 8,76 до 9,00 ..................................12 бодова,
7) оцјена од 9,01 до 9,25 ..................................14 бодова,
8) оцјена од 9,26 до 9,50 ..................................16 бодова,
9) оцјена од 9,51 до 9,75 ..................................18 бодова,
10) оцјена од 9,76 до 9,99 ................................20 бодова,
11) оцјена 10,00 ................................................... 22 бода.
(2) Просјечна оцјена на првом циклусу студија је
просјечна оцјена свих положених испита из претходних
година студија.
(3) Просјечна оцјена на другом циклусу студија је збир
просјечних оцјена првог и другог циклуса подијељена на два.
(4) Просјечна оцјена на трећем циклусу студија је
збир просјечних оцјена првог, другог и трећег циклуса подијељена на три.
(5) Уколико студент на другом, односно трећем циклусу
студија нема положене испите на том циклусу, рачуна се
просјек оцјена са првог, односно првог и другог циклуса
студија.

Члан 8.
Поред општих услова из члана 7. овог правилника студенти који конкуришу за додјелу стипендија из члана 6.
овог правилника треба да испуњавају и сљедеће посебне
услове:
1) студенти из члана 6. став 1. тачка 1) овог правилника
треба да:
1. на првом циклусу студија имају положене испите из
претходних година студија са просјечном оцјеном 8,50 и
више, осим студената из члана 6. став 5. овог правилника,

Члан 11.
(1) Уписана година студија бодује се на сљедећи начин:
1) студент друге године ........................................ 2 бода,
2) студент треће године ........................................ 4 бода,
3) студент четврте године..................................6 бодова,
4) студент пете године .......................................8 бодова,
5) студент шесте године ..................................10 бодова.
(2) Студент који је уписао годину са остварених 60
ECTS бодова, односно који је положио све испите из прет-

Члан 9.
(1) Критеријуми за утврђивање ранг-листе студената за
додјелу стипендије су:
1) успјех у претходним годинама студија,
2) уписана година студија, осим на другом и трећем
циклусу студија,
3) социјални статус, само у категорији студената из члана 6. став 1. тачка 3) овог правилника.
(2) Критеријуми из става 1. овог члана не односе се на
студенте категорије из члана 6. став 1. тачка 4) и на студенте категорије из члана 6. став 5. овог правилника.
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ходне године студија на број бодова из става 1. овог члана
добија два додатна бода.
Члан 12.
(1) Социјални статус студента утврђује се према висини
мјесечних прихода по члану заједничког домаћинства, како
слиједи:
1) висина прихода по члану заједничког домаћинства:
1. приход од 0 до 99,99 КМ ............................10 бодова,
2. приход од 100 КМ до 149,99 КМ ................ 8 бодова,
3. приход од 150 КМ до 199,99 КМ ................ 6 бодова,
4. приход од 200 КМ до 249,99 КМ ................... 4 бода,
5. приход од 250 КМ до 299,99 КМ ................... 2 бода,
6. приход од 300 КМ до 749,99 КМ ..................... 1 бод,
7. приход од 750 КМ и више .......................... 0 бодова;
2) остали социјални услови:
1. без оба родитеља ........................................ 12 бодова,
2. без једног родитеља ......................................6 бодова,
3. студент из породице са троје и
више дјеце ........................................ 2 бода по дјетету.
(2) Студентима из члана 6. став 1. тачка 3) подтачка 5.
овог правилника додјељују се три бода.
Члан 13.
(1) Студенти из члана 6. став 1. тачка 3) овог правилника достављају кућну листу са наведеним члановима заједничког домаћинства на основу које се утврђује социјални
статус породице.
(2) Студенти који не доставе доказе за све чланове домаћинства из кућне листе, којима се утврђују приходи по
члану заједничког домаћинства из става 1. овог члана, не
бодују се по основу прихода.
Члан 14.
У случајевима када два или више студената имају једнак
број бодова, предност има студент који има већи просјек
оцјена, а који се рачуна на двије децимале.
Члан 15.
Студенти који су претходне године примали стипендију, а испуњавају услове конкурса, конкуришу за додјелу
стипендије као и сви остали студенти.
Члан 16.
(1) Право на стипендију остварују подносиоци пријава од редног броја 1. на коначној ранг-листи до броја одобрених стипендија, у складу са чланом 6. ст. 7, 8. и 9. овог
правилника.
(2) На основу коначне ранг-листе из члана 5. став 9.
овог правилника министар доноси рјешење којим се одлучује о праву на додјелу стипендије.
Члан 17.
(1) Регистар студентских стипендија (у даљем тексту:
Регистар) води Министарство у електронском облику.
(2) Упис студента у Регистар врши се на основу пријаве
за додјелу стипендије која се доставља Министарству.
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Члан 18.
(1) Студент који је конкурисао за стипендију има право
увида у личне податке уписане у Регистар у складу са прописима којима се уређује слобода приступа информацијама
и прописима којима се уређује заштита личних података.
(2) Увид у Регистар извршава се уз присуство лица задуженог за вођење Регистра.
Члан 19.
У Регистар се уписују сљедећи подаци о студенту:
1) име и презиме,
2) јединствени матични број студента (ЈМБ),
3) пол,
4) адреса и мјесто боравка,
5) контакт телефон,
6) текући рачун студента,
7) високошколска установа и студијски програм,
8) година студија,
9) просјек оцјена,
10) статус студента,
11) број протокола и датум уписа,
12) циклус студија,
13) категорија у којој студент конкурише,
14) износ стипендије,
15) бодовање,
16) напомена.
Члан 20.
(1) Број протокола је број који додјељује база података
студенту сваке године приликом уписа у Регистар, а одређује се на основу редослиједа уписаних студената за сваку
категорију.
(2) Једном додијељени протоколски број не мијења се
нити се након престанка додјеле стипендије може додијелити неком другом студенту.
(3) Промјена података из члана 19. овог правилника
врши се на основу захтјева студента за упис промјене у Регистар, а уз захтјев се прилаже доказ о промјени.
Члан 21.
Регистар се чува трајно, а документација на основу које
се врши упис у Регистар чува се у складу са прописима
којима се уређује архивска грађа.
Члан 22.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о додјели студентских стипендија (“Службени
гласник Републике Српске”, број 99/18).
Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 19.040/020-2647-1/21
14. октобра 2021. године
Бања Лука

Министар,
Срђан Рајчевић, с.р.

20.10.2021.
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ПРИЛОГ 1

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ,
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел.: 051/338–434; факс: 051/338-875; www.vladars.net; е-mail: mnrvoid@mnrvoid.vladars.net
ПРИЈАВА
ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА УСПЈЕШНЕ СТУДЕНТЕ
ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА
1. Лични подаци подносиоца Пријаве
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ

Држављанство

Пол
Ж
М
Адреса и мјесто пребивалишта (трајна адреса становања)

E-mail

Број контакт телефона
2. Подаци о студију1
Универзитет
Високошколска установа (факултет/академија)

Сједиште високошколске установе (факултета/академије)

Студијски програм
Циклус студија (I, II или III)

Година студија

Просјек оцјена1

3. Банковни рачун
Назив банке

Број текућег рачуна студента

4. Прилози уз Пријаву (заокружити приложено)
1. Увјерење о држављанству,
2. увјерење о пребивалишту,
3. овјерена копија прве странице индекса,
4. потврда о статусу редовног студента,
5. увјерење о положеним испитима из претходних година студија са просјечном оцјеном за студенте првог циклуса студија,
6. увјерење о положеним испитима са првог, другог, односно трећег циклуса студија са просјечном оцјеном за студенте другог и трећег
циклуса студија,
7. потврда да студент није обнављао ниједну годину у току студија,
8. потврда да је студент положио све испите из претходне године студија (само за студенте првог циклуса студија који испуњавају овај
услов),
9. овјерена изјава студента да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања (ПРИЛОГ 6) и
10. фото-копија текућег рачуна.
Документи из т. 1. и 2. овог прилога не смију бити старији од шест мјесеци, а документи из т. 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 9. овог прилога не смију
бити старији од дана објављивања овог конкурса.
Напомена: Увјерење о положеним испитима са претходног циклуса студија које достављају студенти другог и трећег циклуса студија
може бити старије од дана објављивања конкурса.
Подаци из т. 4, 5, 6, 7. и 8. овог прилога могу бити садржани у једном документу који издаје високошколска установа.
Сви наведени документи треба да буду оригинал или овјерена копија, изузев фото-копије текућег рачуна.
Подносилац Пријаве за додјелу студентске стипендије сагласан је да се његови лични подаци обрађују и унесу у Регистар студентских
стипендија.
За тачност података одговара подносилац Пријаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Напомена: НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ пријаве не разматрају се.
Датум:
Подносилац Пријаве:
____________________
____________________
1
Просјечна оцјена на I циклусу студија је просјечна оцјена свих положених испита из претходних година студија, просјечна оцјена на II
циклусу студија је збир просјечних оцјена I и II циклуса подијељена на два и просјечна оцјена на III циклусу студија је збир просјечних
оцјена I, II и III циклуса подијељена на три. Уколико студент на другом, односно трећем циклусу студија нема положене испите на том
циклусу, рачуна се просјек оцјена са првог, односно првог и другог циклуса студија.

38

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

94

20.10.2021.
ПРИЛОГ 2

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ,
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел.: 051/338–434; факс: 051/338-875; www.vladars.net; е-mail: mnrvoid@mnrvoid.vladars.net
ПРИЈАВА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ ДЕФИЦИТАРНИХ ЗАНИМАЊА
ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1. Лични подаци подносиоца Пријаве
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ

Држављанство

Пол
М

Ж

Адреса и мјесто пребивалишта (трајна адреса становања)
Број контакт телефона

E-mail

2. Подаци о студију2
Универзитет
Високошколска установа (факултет/академија)

Сједиште високошколске установе (факултета /академије)

Студијски програм
Година студија

Просјек оцјена2

3. Банковни рачун
Назив банке

Број текућег рачуна студента

4. Прилози уз Пријаву (заокружити приложено)
1. Увјерење о држављанству,
2. увјерење о пребивалишту,
3. овјерена копија прве странице индекса,
4. потврда о статусу редовног студента,
5. увјерење о положеним испитима из претходних година студија са просјечном оцјеном,
6. потврда да студент није обнављао ниједну годину у току студија,
7. потврда да је студент положио све испите из претходне године студија (само за студенте који испуњавају овај услов),
8. овјерена изјава студента да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања (ПРИЛОГ 6) и
9. фото-копија текућег рачуна.
Документи из т. 1. и 2. овог прилога не смију бити старији од шест мјесеци, а документи из т. 3, 4, 5, 6, 7. и 8. овог прилога не смију
бити старији од дана објављивања овог конкурса.
Подаци из т. 4, 5, 6. и 7. овог прилога могу бити садржани у једном документу који издаје високошколска установа.
Сви наведени документи треба да буду оригинал или овјерена копија, изузев фото-копије текућег рачуна.
Подносилац Пријаве за додјелу студентске стипендије сагласан је да се његови лични подаци обрађују и унесу у Регистар студентских
стипендија.
За тачност података одговара подносилац Пријаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Напомена: НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ пријаве не разматрају се.
Датум:
____________________

2

Подносилац Пријаве:
____________________

Просјечна оцјена на I циклусу студија је просјечна оцјена свих положених испита из претходних година студија.
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ПРИЛОГ 3

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ,
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел.: 051/338–434; факс: 051/338-875; www.vladars.net; е-mail: mnrvoid@mnrvoid.vladars.net
ПРИЈАВА
ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА КАТЕГОРИЈУ ОСТАЛИХ СТУДЕНАТА
1. Лични подаци подносиоца Пријаве
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ

Пол

Држављанство

М
Ж
Адреса и мјесто пребивалишта (трајна адреса становања)
Број контакт телефона

E-mail

2. Подаци о студију3
Универзитет
Високошколска установа (факултет/академија)

Сједиште високошколске установе (факултета /академије)

Студијски програм
Година студија

Просјек оцјена3

3. Банковни рачун
Назив банке

Број текућег рачуна

4. Поткатегорије (заокружити)
1. Студенти из социјално угрожених породица, што доказују рјешењем надлежног центра за социјални рад о новчаној помоћи,
2. студенти – дјеца погинулих бораца и дјеца ратних војних инвалида од I до VI категорије,
3. студенти без једног или оба родитеља,
4. студенти из породице са два или више студената,
5. студенти са инвалидитетом који не остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица и студенти са тешким хроничним
обољењима,
6. студенти са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама Републике, утврђеним важећом Одлуком Владе Републике Српске
о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској,
7. студенти из породице са четворо и више дјеце,
8. студенти који су били смјештени у домове за незбринуту дјецу или у хранитељске и сродничке породице до пунољетства.
5. Прилози уз Пријаву (заокружити приложено)
1. Увјерење о држављанству,
2. увјерење о пребивалишту,
3. овјерена копија прве странице индекса,
4. потврда о статусу редовног студента,
5. увјерење о положеним испитима са свих година студија са просјечном оцјеном,
6. потврда да студент није обнављао ниједну годину у току студија,
7. потврду да је студент положио све испите из претходне године студија (само за студенте који испуњавају овај услов),
8. овјерена изјава студента да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања (ПРИЛОГ 6),
9. овјерена кућна листа,
10. потврда о школовању за чланове домаћинства на редовном школовању/студију, а
11. за предшколску дјецу извод из матичне књиге рођених,

3

Просјечна оцјена на I циклусу студија је просјечна оцјена свих положених испита из претходних година студија.
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12. потврда да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених лица надлежног завода за запошљавање,
13. увјерење надлежне пореске управе за родитеље да се не воде као порески обвезници по основу примања - само за родитеље који су
незапослени, а не налазе се на евиденцији незапослених лица надлежног завода за запошљавање,
14. посљедња платна листа (овјерена и потписана) запослених чланова домаћинства / посљедњи чек од пензије,
15. посљедње рјешење центра за социјални рад о новчаној помоћи за студенте из социјално угрожених породица,
16. посљедње рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом статусу дјетета ратног војног инвалида од I до VI категорије
са доказом о посљедњој исплати личне војне инвалиднине – чек,
17. рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом праву по основу члана домаћинства породице погинулог борца са доказом о посљедњој исплати породичне војне инвалиднине - чек,
18. извод из матичне књиге умрлих, за студенте без једног или оба родитеља,
19. потврда издата од надлежног органа да је студент до пунољетства био смјештен у дом за незбринуту дјецу, сродничку или хранитељску породицу,
20. потврда о школовању на високошколској установи за сваког студента из породице са два или више студената за академску годину
за коју је расписан јавни конкурс,
21. потврда/налаз да је студент са инвалидитетом који не остварује право на додатак за помоћ и његу другог лица и студент са тешким хроничним обољењем и
22. фото-копија текућег рачуна.
Документи из т. 1. и 2. овог прилога не смију бити старији од шест мјесеци, а документи из т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. и 13. овог прилога не смију бити старији од дана објављивања овог конкурса.
Подаци из т. 4, 5, 6. и 7. овог прилога могу бити садржани у једном документу који издаје високошколска установа.
Сви наведени документи треба да буду оригинал или овјерена копија, изузев фото-копије текућег рачуна.
Подносилац Пријаве за додјелу студентске стипендије сагласан је да се његови лични подаци обрађују и унесу у Регистар студентских
стипендија.
За тачност података одговара подносилац Пријаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Напомена: НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ пријаве не разматрају се.
Датум:
Подносилац Пријаве:
___________________
______________________________

ПРИЛОГ 4
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ,
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел.: 051/338–434; факс: 051/338-875; www.vladars.net; е-mail: mnrvoid@mnrvoid.vladars.net
ПРИЈАВА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ
ЦИКЛУСА СТУДИЈА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И ЊЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА
1. Лични подаци подносиоца Пријаве
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ

Пол

Држављанство

М
Ж
Адреса и мјесто пребивалишта (трајна адреса становања)
Број контакт телефона

E-mail

2. Подаци о студију
Универзитет
Високошколска установа (факултет/академија)

Сједиште високошколске установе (факултета /академије)

Студијски програм
Циклус студија (I, II или III)

Година студија

3. Банковни рачун
Назив банке

Број текућег рачуна студента

20.10.2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

94

41

4. Прилози уз Пријаву (заокружити приложено)
1. Увјерење о држављанству,
2. увјерење о пребивалишту,
3. овјерена копија прве странице индекса,
4. потврда о статусу редовног студента,
5. потврда да студент није обнављао уписану годину студија,
6. овјерена изјава студента да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања (ПРИЛОГ 6),
7. посљедње рјешење надлежног центра за социјални рад о праву на додатак за помоћ и његу другог лица и
8. фото-копија текућег рачуна.
Документи из т. 1. и 2. овог прилога не смију бити старији од шест мјесеци, а документи из т. 3, 4, 5. и 6. овог прилога не смију бити
старији од дана објављивања овог конкурса.
Подаци из т. 4. и 5. овог прилога могу бити садржани у једном документу који издаје високошколска установа.
Сви наведени документи треба да буду оригинал или овјерена копија, изузев фото-копије текућег рачуна.
Подносилац Пријаве за додјелу студентске стипендије сагласан је да се његови лични подаци обрађују и унесу у Регистар студентских
стипендија.
За тачност података одговара подносилац Пријаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Напомена: НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ пријаве не разматрају се.
Датум:
Подносилац Пријаве:
____________________
____________________

ПРИЛОГ 5
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ,
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел.: 051/338–434; факс: 051/338-875; www.vladars.net; е-mail: mnrvoid@mnrvoid.vladars.net
ПРИЈАВА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЈЕДНО ОД ПРВА ТРИ МЈЕСТА НА МЕЂУНАРОДНИМ ОЛИМПИЈАДАМА
1. Лични подаци подносиоца Пријаве
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ

Пол

Држављанство

М
Ж
Адреса и мјесто пребивалишта (трајна адреса становања)
Број контакт телефона

E-mail

2. Подаци о студију
Универзитет
Високошколска установа (факултет/академија)

Сједиште високошколске установе (факултета /академије)

Студијски програм
Олимпијада на којој је освојена медаља
3. Банковни рачун
Назив банке
4. Прилози уз Пријаву (заокружити приложено)
1. Увјерење о држављанству,
2. увјерење о пребивалишту,
3. овјерена копија прве странице индекса,
4. потврда о статусу редовног студента,

Број текућег рачуна студента
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5. потврда да студент није обновио годину студија,
6. овјерена изјава студента да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања (ПРИЛОГ 6),
7. овјерена копија документа којим се потврђује освајање једнога од прва три мјеста на међународним олимпијадама и
8. фото-копија текућег рачуна.
Документи из т. 1. и 2. овог прилога не смију бити старији од шест мјесеци, а документи из т. 3, 4, 5. и 6. овог прилога не смију бити
старији од дана објављивања овог конкурса.
Подаци из т. 4. и 5. овог прилога могу бити садржани у једном документу који издаје високошколска установа.
Сви наведени документи треба да буду оригинал или овјерена копија, изузев фото-копије текућег рачуна.
Подносилац Пријаве за додјелу студентске стипендије сагласан је да се његови лични подаци обрађују и унесу у Регистар студентских
стипендија.
За тачност података одговара подносилац Пријаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Напомена: НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ пријаве не разматрају се.
Датум:
Подносилац Пријаве:
____________________
___________________

ПРИЛОГ 6
ИЗЈАВА
да студент не прима стипендију из других јавних извора финансирања
______________________________________, ЈМБ ________________________,
(име и презиме студента)
из ________________________, ___________________________________________,
(мјесто становања)
(улица и број)
изјављујем
под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да не примам стипендију из других јавних извора финансирања.
Уколико ми у међувремену буде додијељена стипендија из других јавних извора финансирања, одрећи ћу се те стипендије у корист
стипендије Министарства.
Изјаву дајем у сврху пријаве на конкурс за додјелу стипендије Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.
Датум: ______________________
Потпис студента
________________________

1719
На основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопривреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06,
20/07, 86/07 и 71/09) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број
115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 8/21, 17/21, 33/21, 63/21
и 80/21) у члану 16. у ставу 4. ријечи: “15. децембра” замјењују се ријечима: “31. октобра”.
Члан 2.
У члану 61. у ставу 3. послије тачке 8) додају се запета
и нова тачка 9), која гласи:
“9) америчку кугу пчелињег легла”.
Члан 3.
Члан 64. мијења се и гласи:
“(1) Право на средства за набавку ушних маркица за
обиљежавање свиња, оваца и коза остварује референтна ветеринарска лабораторија која изврши набавку ушних мар-

кица и која Агенцији поднесе захтјев, сачињен на Обрасцу
42, који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов
саставни дио, уз који доставља:
1) фактуру о извршеној набавци ушних маркица и
2) уговор закључен између референтне лабораторије и
добављача након спроведене процедуре набавке.
(2) Дистрибуцију ушних маркица за свиње, овце и козе,
према овлашћеним ветеринарским организацијама које
спроводе мјере у складу са Законом о ветеринарству у Републици Српској, врши референтна ветеринарска лабораторија на основу плана дистрибуције ушних маркица, који
доноси Министарство.
(3) Ветеринарска организација приликом преузимања
ушних маркица за свиње, овце и козе у референтној ветеринарској лабораторији потписује Изјаву о преузимању
ушних маркица за свиње, овце и козе, сачињену на Обрасцу
43, који се налази у Прилогу овог правилника.
(4) Након извршене апликације ушних маркица, чије
трошкове сноси власник, овлашћена ветеринарска организација уноси податак за сваку обиљежену свињу, овцу и
козу у ВИС РС.
(5) Захтјев за исплату средстава за набавку ушних маркица за свиње, овце и козе, референтна ветеринарска лабораторија подноси након завршетка поступка набавке, а
најкасније до 1. децембра текуће године.
(6) Референтна ветеринарска лабораторија доставља
Министарству извјештај о дистрибуцији ушних маркица за
свиње, овце и козе овлашћеним ветеринарским организацијама, са попуњеним Обрасцем 43, најкасније до 15. децембра текуће године.
(7) Висина подршке за набавку ушних маркица за
обиљежавање свиња, оваца и коза одобрава се у износу
50% од прихватљивих улагања по достављеним фактурама.

