
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД БАЊА ЛУКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 
На основу члана 19. став 1. тачка в. Закона о ученичком  стандарду ("Службени гласник Републике Српске", број 
72/12), члана 13. Одлуке о додјели стипедија Града Бања Лука ученицима средњих школа и студентима првог 
циклуса на високошколским установама („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 15/16и 23/17) и Одлуке о 
утврђивању висине средстава за стипендирање ученика и студената из буџета Града Бања Лука, висинистипендија, 
дефицитарним и суфицитарним занимањима - за школску/академску 2018/2019. годину („Службени гласник Града 
Бања Лука“, број20/18), Градоначелник Града Бања Лука 
р а с п и с у ј е 
 

К О Н К У Р С 
за додјелу стипендија Града Бања Лука ученицимасредњих школа 

 
 

I 
Град Бања Лука додјељује три врсте стипендија ученицима средњих школа: 
  1. Стипендије према социјалном статусу, 
  2. Стипендије за дефицитарна занимањаи 
  3. Стипендије за успјех у школи. 

II 
Oпшти условиза додјелу стипендија 
За додјелу стипендија из тачке I овог конкурса могу конкурисати ученици средњих школа који испуњавају сљедеће 
опште услове: 
  1. да су држављани Републике Српске/БиХ; 
  2. да имају пребивалиште на подручју града Бањa Лукеу непрекидном трајању, дужем од четири годинеприје 
подношења пријаве на конкурс,осим за дјецу без родитељског старања, а смјештена су у установу за дјецу и 
омладину без родитељског старања на територији града Бања Лука, која морају имати боравиште на подручју града 
Бања Луке у непрекидном трајању четири године или више прије подношења пријаве на конкурс; 
  3. да не похађају средњу школу (смјер) у другом мјесту, ако таква школа постоји у граду Бањој Луци; 
  4. да су редовни ученици; 
  5. да нису обновили ни један разред у уписаној средњој школи, као ни у другој школи; 
  6. да нису похађали разред за који конкуришу у уписаној средњој школи, као ни у другој школи; 
  7. да имају до 20 година старости; 
  8. да у претходно завршеном разреду имају примјерно владање; 
9. да не примају стипендију из других јавних извора стипендирањаи 
10. да нису примали стипендију Града Бања Лука за годину школовања за коју конкуришу, без обзира да ли се 
школују на истом или другом смјеру исте школе или су уписали другу школу. 
Kao доказ о испуњавању наведених општих услова, ученици прилажу сљедећа документа: 
  - увјерење о пребивалишту; 
  - увјерење о боравку у институцији на подручју града БањаЛуке (дјеца без родитељског старања, асмјештена су у 
установу за дјецу и омладину без родитељског старања на територији града Бања Луке); 
  - увјерење(потврду)оуписуу школску 2018/2019. годину – као редован ученик и  
  - копију свједочанства претходно завршеног разреда. 
 

III 
Посебни условиза додјелу стипендија 
Сходно врсти стипендија за коју конкуришу, ученици морају, поред општих услова наведених у тачки II овог 
конкурса, испуњавати и посебне услове:  
 

1.Ученици који конкуришу за стипендију према социјалном статусу морају испуњавати један од посебних услова: 
а) да су дјеца погинулих бораца, ратних војних инвалида од I (прве) доVI (шесте) категорије,умрлих војних 
инвалида од I (прве) до IV (четврте) категорије, војног инвалида V (пете) и VI (шесте)категорије који је умро од 
посљедица ране, повреде, озљеде или болести по основу које му је утврђен војни инвалидитет, цивилних жртава 
рата или да су цивилне жртве рата; 
  б) да су дјеца без родитељског старања или дјеца без родитељског старања, а смјештена су у установу за дјецу и 
омладину без родитељског старања на територији града Бања Луке; 
  в) да су дјеца самохраних родитеља - корисника права на једнократну новчану помоћ или додатка на дјецу код ЈУ 
„Центар за социјални рад“ Бања Лука; 
  г) да су чланови породица – корисника новчане помоћи; 
  д) да су дјеца са сметњама у развоју или пунољетна лица са инвалидитетом, и да остварују право на додатак за 
помоћ и његу другог лица – утврђену рјешењем ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука; 
  ђ) да су чланови породица са четворо и више дјеце. 



 

Као доказ о испуњавању наведених посебних услова ученик прилаже: 
- рјешење о породичној - личној инвалиднини (дјеца погинулих бораца, РВИ, умрлих војних инвалида, дјеца 
цивилних  жртава рата или да су цивилне жртве рата), 
- рјешење/увјерење Центра за социјални рад (дјеца без родитељског старања, дјеца без родитељског старања - а 
смјештена су у установу за дјецу и омладину без родитељског старања на територији града Бања Луке, дјеца 
самохраних родитеља - корисника права на једнократну новчану помоћ, дјеца из породица корисника новчане 
помоћи, дјеца са сметњама у развоју или пунољетна лица са инвалидитетом која остварују право на додатак за 
помоћ и његу другог лица), 
- кућну листу (дјеца из породица са четворо и више дјеце). 
 
2. Ученици који конкуришу за стипендије за дефицитарна занимања морају испуњавати сљедећи посебан услов: 
 а) да похађају средњу школу-одговарајућег усмјерења, у занимању које је утврђено као дефицитарно. 
 

Дефицитарна занимања/струке за ученике средњих школа, за школску 2018/2019.годину су: Машинство и обрада 
метала – Варилац, Геодезија и грађевинарство – Каменорезац и Текстилство и кожарство – Техничар моделар 
обуће. 

 

3. Ученици који конкуришу за стипендије за успјех у школи, морају испуњавати сљедеће посебне  услове: 
a) да су ученици другог (II), трећег (III) или четвртог (IV) разреда средње школе, 
  б) да су завршили претходна три разреда са одличним успјехом.  
Као доказ о испуњавању наведених посебних услова ученик прилаже: 
- копије свједочанстава за посљедње три школске године. 
 

IV 
Докази о испуњавању општих и посебних услова наведених у тачки II и III, морају бити оригинали или овјерене 
копије. 

V 
Пријаве на конкурс за додјелу стипендија према социјалном статусу и за дефицитарна занимања, разматра 
Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт Градске управе Града Бања Лука.  
 

VI 
Пријаве на конкурс за додјелу стипендија за успјех у школи разматра Комисија за додјелу стипендија ученицима и 
студентима, именована од стране Градоначелника. Комисија на основу прописаних критерија утврђује ранг листу 
ученика за додјелу стипендија. 
Ранг- листа ученика којима ће бити додијељена стипендија биће објављена на интернет страници Града Бања 
Лукаwww.banjaluka.rs.ba и истакнута на огласној табли  Градске управе Града Бања Лука. 
 

VII 
Висина стипендије према социјалном статусу и стипендије за успјех у школи износи 80,00 КМ.  
Висина стипендије за дефицитарна занимања износи 160,00КМ. 
Исплата стипендија за школску 2018/2019.годину вршиће се на основу рјешења Одјељења за образовање, здравство, 
омладину и спорт, путем Одјељења за финансије, а на текући рачун који гласи на име ученика (копију картице 
текућег рачуна приложити уз документацију). 
 

VIII 
Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, достављају се Одјељењу за образовање, здравство, омладину и 
спорт, путем пријемне канцеларије Градске управе Града Бања Лука. 
 

IX 
Конкурс за додјелу стипендија остаје отворен 30 (тридесет) дана, од дана објављивања у дневном листу „Глас 
Српске“ и на интернет страници Града Бања Луке  www.banjaluka.rs.ba 
Уколико Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедње објаве.  
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.  

 
X 

Обрасци за подношење захтјева за стипендију, могу се преузети испред пријемне канцеларије у Градској управи 
(претинац број 64), а налазе се и на интернет страници Града Бања Лука. 
Све информације се могу добити на званичној интернет страници Града Бања Лука,www.banjaluka.rs.ba, а за 
додатна појашњења, и на телефон Градске управе, број: 051/244-496 или директно у канцеларији број 23. 
 
Број: 12-Г-3448/18 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Дана, 14. 08. 2018. године                                                                         Мр Игор Радојичић 


