
 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

125. 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 89. Статута Града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 

број: 12/17) Градоначелник Града Приједор  доноси 

ОДЛУКУ 

о утврђивању дефицитарних занимања у  средњој 

стручној спреми на подручју Града Приједор за 

школску 2021/2022. годину 

 

I 

1. Дефицитарна занимања у средњој 
стручној спреми IV степена су:  
 

- техничар информационих технологија, 
- техничар мехатронике, 
- машински техничар за компјутерско 

конструисање и 
- техничар CNC технологија. 

 
2. Дефицитарна занимања у средњој 

стручној спреми  III степена су : 
 

- кројач, 
- електричар – електроинсталатер, 

- варилац, 
- бравар и  
- кувар. 

 
II 

Ова одлука ће бити основ за расписивање 

Јавног конкурса за додјелу стипендија Града 

Приједор ученицима средњих школа за школску 

2021/2022. годину. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 02-67-106/21 

Приједор,  

Датум: 14.10.2021. године 

ЗАМЈЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Жарко Ковачевић, с.р. 

 

126. 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 89. Статута Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 
број: 12/17), Градоначелник Града Приједор  доноси 
 
  

ГОДИНА XXX 

ЧЕТВРТАК 15.10.2021. 

БРОЈ 

18. 

Web adresa 

www.prijedorgrad.org 
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ПРАВИЛНИК 
о додјели стипендија Града Приједор ученицима 

средњих школа и студентима првог циклуса студија 
на високошколским установама 

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилником о додјели стипендија Града 
Приједор ученицима средњих школа и студентима 
првог циклуса студија на високошколским 
установама (у даљем тексту: Правилник), прописују 
се услови, начин, критеријуми и поступак за додјелу 
стипендија Града Приједор. 

Члан 2. 

Назив стипендије је: Стипендија Града 
Приједор (у даљем тексту: Стипендија). 

Члан 3. 

Средства за Стипендију обезбјеђују се у 
буџету Града Приједор. 

Члан 4. 

Градоначелник ће одлуком дефинисати 
појединачни износ стипендије, који ће бити одобрен 
ученицима средњих школа и студентима првог 
циклуса студија, за сваку школску/академску 
годину. 

Члан 5. 

Ученицима средњих школа и редовним 
студентима првог циклуса на високошколским 
установама додјељују се сљедеће стипендије: 

1. Стипендије према социјалном статусу, 

2. Стипендије за дефицитарна занимања и 

3. Стипендије за успјех у школи, односно на студију. 

Стипендију према социјалном статусу 
остварују сви редовни ученици друге и виших 
година средње школе и студенти друге и виших 
година студија, који испуњавају опште и посебне 
услове из овог Правилника. Број Стипендија за 
успјешне ученике/студенте и за дефицитарна 
занимања, утврђује се Одлуком Градоначелника о 
расписивању Јавног конкурса. 

Ученик или студент може поднијети пријаву 
само за једну врсту стипендије. 

Члан 6. 

За додјелу стипендија из члана 5. овога 
Правилника, могу конкурисати ученици и студенти 
који имају пребивалиште на подручју града 
Приједор, и који испуњавају сљедеће опште услове: 

а) да је држављанин Републике Српске / Босне и 
Херцеговине; 

б) да има пребивалиште на подручју града 
Приједор; 

в) да је редован ученик средње школе, oдносно 
студент првог циклуса, да први пут уписује разред 
средње школе, односно годину студија,  да ученик 
није обновио ниједан разред у уписаној средњој 
школи, а студент да није обновио ниједну годину 
студирања на уписаној високошколској установи; 

г) да ученик није старији од 20 година, а студент од 
26 година; 

д) да ученик, у току школовања, у уписаној средњој 
школи има примјерно владање, а студент да у току 
студирања на високошколској установи није 
дисциплински одговарао за повреде етичког 
кодекса установе и 

ђ) да ученик, односно студент не прима стипендију 
из других јавних извора стипендирања. 

Члан 7. 

Стипендија се додјељује за једну школску 
годину, и то за десет мјесеци у години. 

 
Изузетак су ученици/студенти који су право 

на стипендију оставрили на основу дефицитарних 
занимања и њихово право на стипендију траје до 
краја школовања, с тим да испуњавају услове из 
члана 6. овог Правилника и да, у за то предвиђеном 
року, доставе потврду/увјерење о редовном упису у 
наредну  школску/академску годину. 

 
Стипендија се додјељује на основу јавног 

конкурса који расписује Градоначелник Града 
Приједор и проведеног поступка по овом 
Правилнику. 

Стипендија се не одобрава за вријеме 
апсолвентског стажа. 

Стипендија је неповратна. 
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Члан 8. 

Ученици и студенти имају право на једну 
стипендију из јавних извора стипендирања. 

Ученик или студент који је у току исте 
школске године остварио право на стипендију и из 
других јавних извора стипендирања, дужан је у року 
од 15 дана о томе обавијестити Одјељење за 
друштвене дјелатности, ради раскида Уговора о 
стипендирању. 

Ученик или студент, који неоправдано 
прекине школовање у школској години у којој је 
остварио право на стипендију, губи право на 
стипендију од тренутка прекида школовања и дужан 
је вратити Граду примљени износ стипендије од 
тренутка прекида школовања. 

Уколико ученик или студент који је добио 
стипендију Града Приједор одустане од исте, право 
на стипендију остварује сљедећи ученик или студент 
са ранг листе, из исте категорије. 

Члан 9. 

Административне и стручне послове у 
поступку додјељивања стипендија обавља 
Одјељење за друштвене дјелатности Градске управе 
Приједор. 

Исплата стипендија за текућу 
школску/академску годину вршиће се на основу 
уговора о стипендирању,  у трајању од 10 мјесеци у 
години. 

Исплата стипендија вршиће се путем текућег 
рачуна, на име ученика, односно студента. 

За реализацију уговора о стипендирању 
надлежно је Одјељење за финансије. 

Члан 10. 

Jaвни конкурс за додјелу стипендија 
редовним ученицима средњих школа и редовним 
студентима првог циклуса на високошколским 
установама расписује Градоначелник Града 
Приједор у четвртом кварталу текуће године. 

 Јавни  конкурс се објављује у седмичним 
новинама доступним на подручју града Приједор и 
на интернет страници Града Приједор. 

Пријаве на конкурс за додјелу стипендија 
подносе се Одјељењу за друштвене дјелатности 
Градске управе Приједор, у року од 15 (петнаест) 

дана од дана објављивања у седмичним новинама 
доступним на подручју града Приједор и на 
интернет страници Града Приједор. Уколико 
конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се 
рачунати од дана посљедње објаве. 

Ученици и студенти остварују право на 
стипендију за једну школску годину. 

Изузетно од претходног става, 
ученицима/студентима који су право на стипендију 
остврили на основу дефицитарних занимања, 
исплата стипендије наставиће се  до краја 
школовања, под условом да доставе доказе о 
испуњавању услова прописаних чланом 6. овог 
Правилника  и да, у за то предвиђеном року,  
доставе потврду/увјерење о редовном упису у 
наредну  школску/академску годину. 

 

II - СТИПЕНДИЈЕ ПРЕМА СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ 

Члан 11. 

Сви ученици и редовни студенти који конкуришу 
за додјелу стипендија према социјалном статусу 
остварују право на стипендију, под условом да,  
поред општих услова наведених у члану 6. овог 
Правилника, испуњавају и један од сљедећих 
услова: 

1. да је дијете погинулог борца,  

2. да је дијете ратног војног инвалида од I 
(прве) до V (пете) категорије,  

3.    да је дијете без оба родитеља, 

4.    да је дијете самохраних родитеља, 

5.    да је један или оба родитеља незапослен, са 
утврђеним социјалним статусом, 

       6.    да је ученик или студент особа са 
инвалидитетом и/или да је корисник права на туђу 
његу и помоћ,  

        7.  да је члан породице са четворо и више дјеце 
и 

        8.   да је дијете родитеља са статусом цивилне 
жртве рата или да је сам цивилна жртва рата. 

Члан 12. 

Социјални статус се утврђује на основу 
приложене документације, издате од стране 
надлежне установе. Као доказ о испуњавању услова, 
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наведених у члану 11. овог Правилника, ученик 
средње школе и студент првог циклуса прилажу: 

- рјешење надлежног органа о породичној - личној 
инвалиднини, којим се доказује да је подносилац 
пријаве на конкурс дијете палог бораца или РВИ од I 
(прве) до V (пете) категорије, дијете цивилне жртве 
рата, или да је цивилна жртва рата; 

- увјерење надлежне установе којим се доказује да 
је подносилац пријаве на конкурс дијете без оба 
родитеља; 

- увјерење надлежне установе којим се доказује да 
је подносилац пријаве на конкурс дијете самохраног 
родитеља; 

- увјерење надлежне установе којим се доказује да 
је подносилац пријаве на конкурс дијете из 
породице са утврђеним социјалним статусом; 

- рјешење надлежне установе којим се доказује да је 
подносилац пријаве на конкурс дијете из породице 
са четворо и више дјеце или родни лист за свако 
дијете; 

- увјерење надлежног органа којим се доказује да је 
подносилац пријаве на конкурс особа са 
инвалидитетом и/или корисник права на туђу његу 
и помоћ; 

- извод из евиденције за незапослене чланове 
домаћинства, издат од стране Завода за 
запошљавање или увјерење Пореске управе о 
оствареним опорезивим приходима и 

-- кућну листу о броју чланова домаћинства. 

 

III - СТИПЕНДИЈЕ ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА 

Члан 13. 

Право на додјелу стипендије за дефицитарна 
занимања имају: 

1. ученици средњих школа који испуњавају опште 
услове наведене у члану 6. овог Правилника, који 
први пут уписују други и више разреде средње 
школе, који похађају редовно средњу школу 
одговарајућег усмјерења, у занимању које је 
утврђено као дефицитарно, са просјеком оцјена од 
3,5 и више. 

2. редовни студенти друге и виших година студија 
дефицитарниих занимања/струка, који испуњавају 
опште услове наведене у члану 6. овог Правилника, 

који су први пут уписали годину студија, и који су 
положили испите из претходних година студија на 
уписаној високошколској установи, са просјеком 
оцјена 7,50 и више. 

Члан 14. 

Као доказ о испуњавању услова из члана 13. 
овог Правилника, ученик средње школе и студент 
првог циклуса прилажу: 

- увјерење/потврду да је ученик први пут уписао 
школску годину, као редован ученик одговарајућег 
усмјерења, у занимању које је утврђено као 
дефицитарно; 

- потврду о просјеку оцјена из средње школе или 
свједочанство о завршеним разредима средње 
школе, 

- потврду школе о примјерном владању за ученика, 

- увјерење/потврду да је студент први пут уписао 
студијску годину, као редован студент друге и виших 
година студија дефицитарниих занимања/струка, 

- копију прве стране индекса, са сликом студента и 
бројем досијеа; 

- потврду о просјеку оцјена са високошколске 
установе и  

- потврду високошколске установе да студент није 
дисциплински одговарао. 

Члан 15. 

Градоначелник ће, прије доношења Одлуке 
о расписивању Јавног конкурса, посебном одлуком 
утврдити дефицитарна занимања за наредну 
школску годину, на основу података добијених од 
стране Завода за запошљавање РС - филијала 
Приједор, Привредне коморе Републике Српске - 
Подручна привредна комора Бања Лука, 
Канцеларија Приједор, Агенције за економски 
развој града Приједора„ПРЕДА – ПД“ и података 
добијених од средњих школа на подручју Града. 

 

IV - СТИПЕНДИЈЕ ЗА ОСТВАРЕНИ УСПЈЕХ У ШКОЛИ И 
НА ПРВОМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА 

Члан 16. 

Право на додјелу стипендије за успјех у 
школи, односно на студију имају: 
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1. редовни ученици који први пут уписују други, 
трећи или четврти разред средње школе, који 
испуњавају услове наведене у члану 6. овог 
Правилника и ако су завршили претходне школске 
године са просјеком оцјена 4,50 и више. 

2. редовни студенти који су први пут уписали другу и 
више године студија, који испуњавају услове 
наведене у члану 6. овог Правилника и ако су 
положили све испите из претходних година студија 
на уписаној високошколској установи, са просјеком 
оцјена 9,00 и више. 

Члан 17. 

Као доказ о испуњавању услова наведених у 
претходном члану овог Правилника, ученик средње 
школе и студент првог циклуса прилажу: 

- увјерење/потврду да је ученик први пут уписао 
школску годину, као редован ученик, 

- потврду о просјеку оцјена из средње школе или 
свједочанство о завршеним разредима средње 
школе, 

- потврду школе о примјерном владању за ученика, 

- увјерење/потврду да је студент први пут уписао 
студијску годину, као редован студент друге и виших 
година студија, 

- копију прве стране индекса, са сликом студента и 
бројем досијеа; 

- потврду о свим положеним испитима са наведеним 
просјеком оцјена са високошколске установе и 

- потврду високошколске установе да студент није 
дисциплински одговарао. 

Члан 18. 

Стипендије се додјељују према одвојеним ранг 
листама за ученике и за студенте. 

Члан 19. 

Успјех ученика у претходној школској години се 
бодује на сљедећи начин: 

а) оцјена од 4,50 до 4,74 - 2 бода, 

б) оцјена од 4,75 до 4,99 – 4 бода, 

в) оцјена 5,00 - 6  бодова; 

Успјех студента у претходној академској години, 
бодује се на сљедећи начин: 

а) оцјена од 9,00 до 9,30 - 4  бодова, 

б) оцјена од 9,31 до 9,50 - 6 бодова, 

в) оцјена од 9,51 до 9,80 - 8 бодова, 

г) оцјена од 9,81 до 10,00 - 10 бодова. 

Члан 20. 

Уписани разред и година студија се бодују на 
сљедећи начин: 

а) ученик другог разреда и студент друге године - 2  
бода, 

б) ученик трећег разреда и студент треће године - 4 
бодова, 

в) ученик четрвртог разреда и студент четврте 
године - 6 бодова, 

г) студент пете године - 8 бодова, 

ђ) студент шесте године - 10 бодова. 

Члан 21. 

У случају када два или више ученика или 
студената имају једнак број бодова, за додјелу 
стипендије по основу успјеха, предност има ученик 
или студент који има виши просјек оцјена. 

У случају да два ученика или студента имају 
исти број бодова и исти просјек оцјена, предност 
има ученик/студент који похађа наставу у вишој 
години школе, односно факултета. 

Члан 22. 

Све пријаве на конкурс за додјелу стипендија 
разматра Комисија за додјелу стипендија 
ученицима и студентима (у даљем тексту: Комисија), 
коју именује Градоначелник Града Приједор и која 
броји три члана. Комисија ради у сједницама, а 
одлуке доноси јавним гласањем. Одлука Комисије 
се сматра усвојеном ако за њу гласа већина од 
укупног броја чланова Комисије. Комисија је дужна 
поштовати и радити у складу са одредбама овог 
Правилника. 

Комисија је дужна, у року од 7 (седам) дана 
од дана затварања конкурса, утврдити тачан број 
пристиглих пријава на конкурс за додјелу 
стипендија. 

Комисија је дужна да размотри пријаве у 
року од 30 (тридесет)  дана од дана затварања 
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конкурса за додјелу стипендија и  да у наредних 7 
(седам) дана  утврди ранг листу. 

Комисија о своме раду води записник. 

Члан 23. 

Документација коју уз пријаву прилажу 
кандидати, мора бити оригинал или овјерена копија. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. 

Члан 24. 

Студенти и ученици који нису остварили 
право на стипендију, имају право на приговор 
Градоначелнику Града Приједор,  у року 7 (седам) 
дана од дана објављивања прелиминарне ранг 
листе на сајту Града Приједор. Приговоре разматра 
Градоначелник, те утврђује коначну ранг листу, која 
се објављује на званичном сајту Града Приједор. 

 
V - ОДЛУКА И УГОВОР О СТИПЕНДИРАЊУ 
 

Члан 25. 

На основу утврђених коначних ранг листи, 
Градоначелник доноси одлуку о додјели стипендија. 

Стипендија се додјељује 
ученицима/студентима према утврђеној ранг листи. 

Члан 26. 

На основу одлуке о додјели стипендија, Град 
Приједор  и ученик/студент коме је признато право 
на стипендију (у даљем тексту: стипендиста) 
закључују уговор о стипендирању, који садржи: 

- податке о уговорним странама, 

- назив школе (смјер) или високошколске установе 
(студијски програм), 

- разред или година студија, 

- вријеме за које се стипендија додјељује, 

- висина и начин исплате стипендије, 

- рокови исплате стипендије, 

- одредбе о враћању стипендије,  ако прима 
стипендију из других јавних извора финансирања 
или ако неоправдано прекине школовање у 
школској години у којој је остварио право на 
стипендију и 

 - друга права и обавезе уговорних страна. 

Одјељење за друштвене дјелатности 
доставља уговор о стипендирању Одјељењу за 
финансије ради реализације истог. 

 
VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27. 

Ступањем на снагу овога Правилника, престаје да 
важи Правилник о додјели стипендија Града 
Приједор ученицима средњих школа и студентима 
првог циклуса на високошколским установама 
(„Службени гласник Града Приједора“ број: 4/19). 

Члан 28. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 

Број: 02-052-39/21                                                                                     

Приједор,  

Датум: 14.10.2021. године 

ЗАМЈЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Жарко Ковачевић, с.р. 
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 С А Д Р Ж А Ј 
 
Број акта                                                                                                                                                                           Страна 

125.  Одлука о утврђивању дефицитарних занимања у  средњој стручној спреми на подручју 

Града Приједор за школску 2021/2022. годину 

760. 

126.  Правилник о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа 
и студентима првог циклуса студија на високошколским установама 

760. 

 
 
 
 
 

-О- 

"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Одсјек за стручне и 

административне послове Скупштине града. На основу члана 173. Пословника Скупштине града Приједора 

("Службени гласник града Приједора",број: 2/18). 

Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник, 

канцеларија број 65.  

Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125.  Wеб адреса: www.приједорград.орг 

http://www.prijedorgrad.org/

