На основу члана 20. став ђ) Статута општине Вишеград („Службени
гласник Републике Српске“, број 6/14) и на основу члана 8. Одлуке о
стипендирању студената са подручја општине Вишеград, („Службени
гласник општине Вишеград, број: 02/13, 11/13 и 14/16), начелник Општине
Вишеград, р а с п и с у ј е
КОНКУРС
за додјелу стипендија редовним студентима из буџета општине Вишеград
за школску 2016/2017. годину
I
Општина Вишеград расписује конкурс за додјелу 44 (словима:
четрдесетчетири) стипендије редовним студентима који су уписали
основне студије у високошколским установама у складу са одредбама
Закона о високом образовању.
Стипендије се додјељују за школску 2016/2017. годину у висини од 120,00
КМ мјесечно за десет мјесеци.
Средства за стипендирање обезбјеђена су у буџету Општине Вишеград за
2017. годину.
II
Услови за додјелу стипендија прописани су Одлуком о стипендирању
студената са подручја општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 2/13, 11/13 и 14/16).
Ранг листа студената за додјелу стипендија утврдиће се бодовањем
просјечног успјеха у току претходног школовања, уписане године студија,
социјално-економског статуса, борачко-инвалидског статуса и додатних
критеријума.
III
За додјелу стипендије могу конкурисати студенти:
- који су држављани Републике Српске односно Босне и Херцеговине,
- који имају стално мјесто пребивалишта у општини Вишеград,
- који су први пут уписали годину основних (додипломских) студија,
- који не примају стипендије из других јавних извора финансирања,
- који нису у статусу апсолвента,
- који су уписали прву годину студија, а имају просјек оцјена током
школовања у средњој школи накмање 3,80,
- који нису старији од 26 година.
За додјелу стипендије не могу конкурисати студенти који су уписали

постидипломске и мастер студије.
IV
За пријаву на конкурс доставити сљедећу документацију:
- пријаву на конкурс која садржи пуну адресу и контакт телефон,
- увјерење о држављанству,
- потрвду ЦИПС-а о пребивалишту,
- увјерење надлежне више или високе школе о уписаној години семестру студија у својству редовног студента,
- потврда о просјеку оцјена из претходних година студија, односно
средње школе за студенте прве године, (ученици чији је просјек
оцјена из средње школе мањи од 3,80 неће се бодовати),
- копија личне карте,
- изјава о заједничком домаћинству,
- потврде Завода за запошљавање за незапослене чланове с изјаве о
заједничком домаћинству,
- потврде о висини примања за запослене чланове домаћинства,
- чек од пензије и инвалиднине за пензионере чланове домаћинства и
кориснике борачко – инвалидске заштите,
- потврде надлежног центра за социјални рад за породице које су
уживаоци редовне социјалне помоћи,
- за породице погинулих и несталих бораца и РВИ ВРС од I до VIII
категорије рјешења о утврђивању статуса,
- за породице бораца ВРС од I до VII категорије рјешење о
категоризацији,
- изјава да студент није корисник стипендије из других јавних извора,
- за тјелесно инвалидне студенте рјешење Центра за социјални рад,
- потврда о редовном школовању доказ увјерење надлежне школске
установе и кућна листа за студенте који имају браћу и сестре на
редовном школовању,
- докази о освојеним наградама на такмичењима у организацији
Просвјетно педагошког завода, као и за исказане резултате на
регионалном и републичком нивоу.
`Сву потребну документацију приложити у оригиналу или овјереној
фотокопији.
V
`Ученик генерације средње школе, који је стекао статус редовног
студента, не бодује се по критеријумима из Одлуке и остварује право на
додјелу стипендије подношењем пријаве на јавни конкурс који расписује
начелник општине.
Уз пријаву подноси следеће доказе:
- увјерење о држављанству,
- потрвду ЦИПС-а о пребивалишту,

-

да је ученик генерације средње школе,
да је стекао статус редовог студента тј. да је уписао редовно прву
годину студија.

Сву потребну документацију приложити у оригиналу или овјереној
фотокопији.
VI
Начелник Општине ће закључити појединачне уговоре са студентима
којима буде додијељена стипендија, којм ће се регулисати висина
стипендије и међусобна права и обавезе даваоца и корисника
стипендија.
VII
Рок за подношење пријава на конкурс је 21 дан од дана
објављивања на огласној табли општине Вишеград.
Истовремено са објављивањем на огласној табли, конкурс ће бити
објављен на веб страници Општине Вишеград и путем радија Вишеград.
Непотпуне и неблаговремене достављене пријаве неће се узимати у
разматрање.
VIII
Пријаве се шаљу поштом на адресу: Општина Вишеград, Комисији за
додјлу стипендија ( са назнаком « не отварати») или предају непосредно
на писарници Општине Вишеград.
IX
Јавни конкурс ће бити објављен на огласној табли Општине
Вишеград, локалним средствиам јавног информисања и Web страници
општине Вишеград дана 05.01.2017. године.
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