Број: 02-67/19
Датум: 20.11.2019. године
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града Приjeдор („Службени гласник Града
Приједор“, број: 12/17), члана 12. Правилника о додјели стипендија Града Приједор ученицима
средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама („Службени
гласник Града Приједор“, број: 4/19), Одлуке о утврђивању висине средстава за стипендирање
ученика и студената из буџета Града Приједор за школску/академску 2019/2020. годину
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 5/19) и Одлуке о утврђивању дефицитарних
занимања у високој стручној спреми на подручју града Приједора за академску 20192020.годину, Градоначелник града Приједор, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за додјелу стипендија Града Приједор студентима првог циклуса студија
за академску 2019/2020.годину
I
Градоначелник града Приједор додјељује три врсте стипендија студентима првог циклуса
студија, и то:
1. Стипендије према социјалном статусу,
2. Стипендије за дефицитарна занимања,
3. Стипендије за успјех на првом циклусу студија.
За студенте дефицитарних занимања додјељује се 60 стипендија, те за успјех на првом циклусу
студија додјељује се 60 стипендија.
Студент може поднијети пријаву само за једну врсту стипендије.
II
Општи услови за додјелу стипендија
За додјелу стипендија из тачке I овога конкурса могу конкурисати студенти друге и виших
година првог циклуса студија, који испуњавају сљедеће опште услове:
1. Увјерење да је кандидат држављанин Републике Српске / Босне и Херцеговине;
2. Увјерење да има пребивалиште на подручју града Приједор у непрекидном трајању, дужем
од четири године прије подношења пријаве на конкурс;
3. Увјерење/потврда да је редован студент првог циклуса, да први пут уписује годину студија,
да није обновио ниједну годину студирања на уписаној високошколској установи;
4. Да студент није старији од 26 година;

5. Увјерење/потврду да студент у току студирања на високошколској установи, није
дисциплински одговарао за повреде етичког кодекса установе;
6. Изјаву да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања.
III
Сходно врсти стипендија за коју конкуришу, студенти морају, поред општих услова наведених у
тачки II овога конкурса, испуњавати и посебне услове:
Студенти који конкуришу за стипендије према социјалном статусу поред општих, морају
испуњавати бар један од посебних услова:
1. да су дјеца погинулих бораца,
2. да су дјеца ратних војних инвалида од I (прве) до V (пете) категорије,
3. да су дјеца без оба родитеља,
4. да су дјеца самохраних родитеља,
5. ако су један или оба родитеља незапослена са утврђеним социјалним статусом,
6. да су ученик или студент особе са инвалидитетом, и да су корисници права на туђу његу
и помоћ,
7. да су чланови породица са четворо и више дјеце и
8. да су дјеца родитеља са статусом цивилна жртва рата или да су сами цивилна жртва
рата.

Као доказ о испуњавању наведених посебних услова ученик прилаже:
1. 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;
2. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурсдијете без оба родитеља;
3. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурсдијете самохраног родитеља, и да се налази у стању социјалне угрожености;
4. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс
дијете из породице са утврђеним социјалним статусом, утврђеног рјешењем Центра за
социјални рад;
5. Рјешење Центра за социјални рад, којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурсдијете из породице са четворо и више дјеце;
6. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс
особа са инвалидитетом, и корисник права на туђу његу и помоћ утврђену рјешењем
Центра за социјални рад;
7. Извод из евиденције за незапослене чланове домаћинства-Завод за запошљавање,

8. Доказ о мјесечним примањима (потврда или увјерење послодавца о мјесечним приходима
за задња три мјесеца прије расписивања конкурса, чек од пензије, остали докази о
примањима),
9. Кућну листу, у којој су наведени сви чланови домаћинства.,

Студенти који конкуришу за стипендије за дефицитарна занимања, поред општих, морају
испуњавати сљедеће посебне услове:
1. да су редовни студенти друге и виших година студија дефицитарних занимања/струка,
које је одлуком Градоначелника утврђено као дефицитарно, да први пут уписују годину
студија и да су положили испите из претходних година студија на уписаној
високошколској установи, са просјеком оцјена 7,50 и више.
Дефицитарна занимања која су утврђена Одлуком Градоначелника о утврђивању
дефицитарних занимања у високој стручној спреми на подручју града Приједор за академску
2019/2020. годину су:
-студијски програм- математика.............................................................3 стипендија
-студијски програм- физика.....................................................................3 стипендија
-студијски програм- хемија......................................................................3 стипендије
-студијски програм-грађевинарство........................................................3 стипендије
-студијски програм-геолошко инжењерство..........................................2 стипендије
-студијски програм-прерада дрвета.........................................................2 стипендије
-студијски програм- производно машинство........................................ ..2 стипендије
-студијски програм- индустријско инжењерство.................................. 2 стипендије
-студијски програм-механизација и конструкционо машинство......... 3 стипендије
-студијски програм- мехатроника........................................................... 3 стипендије
-студијски програм- рачунарско инжењерство...................................... 2 стипендије
-студијски програм-софтверско инжењерство.......................................3 стипендије
-студијски програм-електроника и телекомуникације.......................... 3 стипендије
-студијски програм-аутоматика и роботика........................................... 3 стипендије
-студијски програм- електроенергетика................................................ .3 стипендије
-студијски програм-телекоминикације и поштански саобраћај.......... .2 стипендија
-студијски програм-ваздушни саобраћај............................................... .2 стипендија
-студијски програм-хемијско инжењерство и технологије................. ..2 стипендије
-студијски програм-графичко инжењерство (графички дизајн)......... ..3 стипендије
-студијски програм-прехрамбене технологије и индустријске
биотехнологије........................................................................................ 1 стипендија
-студијски програм-општа медицина..................................................... 2 стипендије
-студијски програм-логопедија............................................................... 2 стипендије
-студијски програм-радна терапија........................................................ 2 стипендије
-студијски програм-њемачки језик.........................................................3 стипендије
-студијски програм – музичка умјетност/
програм -дириговање..............................................................................1 стипендија

Као доказ о испуњавању наведених посебних услова за стипендије за дефицитарна занимања,
студент прилаже:
1. Увјерење/потврду да је студент први пут уписао студијску годину, као редован студент
друге и виших година студија дефицитарних занимања/струка,
2. Увјерење/потврду о просјеку оцјена са високошколске установе,
3. Копију прве стране индекса, са сликом студента и бројем досијеа.

Студенти који конкуришу за стипендије за успјех на првом циклусу студија поред општих,
морају испуњавати и сљедеће посебне услове:
1. да су редовни студенти који су први пут уписали другу и више године студија, и да су
положили све испите из претходних година студија на уписаној високошколској
установи, са просјеком оцјена 9,00 и више.
Као доказ о испуњавању наведених посебних услова за стипендије за успјех на првом циклусу
студија, студент прилаже:
1. Увјерење/потврду да је студент први пут уписао студијску годину, као редован студент
друге и виших година студија,
2. Увјерење/потврду о свим положеним испитима, са наведеним просјеком оцјена са
високошколске установе,
3. Копију прве стране индекса, са сликом студента и бројем досијеа.

IV

Докази о испуњавању општих и посебних услова наведених у овоме конкурсу морају бити
оригинални или овјерене копије, не старије од 6.мјесеци од дана расписивања конкурса.
V
Пријаве на конкурс разматра Комисија за додјелу стипендија Града Приједор, именована од
стране Градоначелника. Комисија на основу прописаних критеријума прво утврђује
прелиминарну ранг-листу студената којима ће бити додјељена стипендија, на коју студенти
могу у року од 7. дана, од дана објављивања на званичном сајту Града Приједор да уложе
приговор. Након тога, Градоначелник утврђује коначну ранг-листу студената, којима ће бити
додјељена стипендија, а иста ће бити објављена на интернет страници Града Приједор
(www.prijedorgrad.org) и огласној табли Градске управе Града Приједор. Висина мјесечне
стипендије за студенте износи 120 КМ и исплаћује се десет мјесеци.
VI
Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, достављају се путем поште на адресу: Град
Приједор, Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности, 79102 Приједор, Трг
Ослобођења бр.1 или непосредном предајом на пријемном шалтеру Градске управе Приједор.
Пријава на конкурс се може поднијети и путем Е-управе Градске управе Приједор

(https://euprava.prijedorgrad.org), с тим да су кандидати који на овај начин аплицирају на
конкурс у обавези до краја конкурсног рока доставе доказе о испуњавању општих и посебних
услова Одјељењу за друштвене дјелатности у оригиналу или овјереној копији, не старије од
6.мјесеци од дана расписивања конкурса.

VII
Јавни конкурс биће објављен у недјељном листу „Козарски вјесник“ и на интернет страници
града Приједора www.prijedorgrad.org. Рок за подношење пријава је 15. дана од дана
објављивања јавног конкурса у Козарском вјеснику. Уколико конкурс не буде објављен
истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедње објаве.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се узимати у разматрање.

Градоначелник
Миленко Ђаковић

Broj: 02-67/19
Datum: 20.11.2019.godine
Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:
97/16 i 36/19), člana 89. Statuta Grada Prijedor („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 12/17), člana
12. Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa
na visokoškolskim ustanovama („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 4/19), Odluke o utvrđivanju
visine sredstava za stipendiranje učenika i studenata iz budžeta Grada Prijedor za školsku/akademsku
2019/2020. godinu („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 5/19) i Odluke o utvrđivanju deficitarnih
zanimanja u visokoj stručnoj spremi na području grada Prijedora za akademsku 2019-2020.godinu,
Gradonačelnik grada Prijedor, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za dodjelu stipendija Grada Prijedor studentima prvog ciklusa studija
za akademsku 2019/2020.godinu
I
Gradonačelnik grada Prijedor dodjeljuje tri vrste stipendija studentima prvog ciklusa studija, i to:
1. Stipendije prema socijalnom statusu,
2. Stipendije za deficitarna zanimanja,
3. Stipendije za uspjeh na prvom ciklusu studija.
Za studente deficitarnih zanimanja dodjeljuje se 60 stipendija, te za uspjeh na prvom ciklusu studija
dodjeljuje se 60 stipendija.
Student može podnijeti prijavu samo za jednu vrstu stipendije.
II
Opšti uslovi za dodjelu stipendija
Za dodjelu stipendija iz tačke I ovoga konkursa mogu konkurisati studenti druge i viših godina prvog
ciklusa studija, koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
1. Uvjerenje da je kandidat državljanin Republike Srpske / Bosne i Hercegovine;
2. Uvjerenje da ima prebivalište na području grada Prijedor u neprekidnom trajanju, dužem od
četiri godine prije podnošenja prijave na konkurs;
3. Uvjerenje/potvrda da je redovan student prvog ciklusa, da prvi put upisuje godinu studija, da
nije obnovio nijednu godinu studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi;
4. Da student nije stariji od 26 godina;

5. Uvjerenje/potvrdu da student u toku studiranja na visokoškolskoj ustanovi, nije disciplinski
odgovarao za povrede etičkog kodeksa ustanove;
6. Izjavu da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.
III
Shodno vrsti stipendija za koju konkurišu, studenti moraju, pored opštih uslova navedenih u
tački II ovoga konkursa, ispunjavati i posebne uslove:
Studenti koji konkurišu za stipendije prema socijalnom statusu pored opštih, moraju ispunjavati bar
jedan od posebnih uslova:
1. da su djeca poginulih boraca,
2. da su djeca ratnih vojnih invalida od I (prve) do V (pete) kategorije,
3. da su djeca bez oba roditelja,
4. da su djeca samohranih roditelja,
5. ako su jedan ili oba roditelja nezaposlena sa utvrđenim socijalnim statusom,
6. da su učenik ili student osobe sa invaliditetom, i da su korisnici prava na tuđu njegu i pomoć,
7. da su članovi porodica sa četvoro i više djece i
8. da su djeca roditelja sa statusom civilna žrtva rata ili da su sami civilna žrtva rata.

Kao dokaz o ispunjavanju navedenih posebnih uslova učenik prilaže:
1. Rješenje nadležnog organa o porodičnoj - ličnoj invalidnini, kojim se dokazuje: da je
podnosilac prijave na konkurs dijete palog boraca ili RVI od I (prve) do V (pete) kategorije,
dijete civilne žrtve rata, ili da je civilna žrtva rata;
2. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs-dijete
bez oba roditelja;
3. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkursdijete samohranog roditelja, i da se nalazi u stanju socijalne ugroženosti;
4. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs
dijete iz porodice sa utvrđenim socijalnim statusom, utvrđenog rješenjem Centra za socijalni
rad;
5. Rješenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs-dijete
iz porodice sa četvoro i više djece;
6. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs
osoba sa invaliditetom, i korisnik prava na tuđu njegu i pomoć utvrđenu rješenjem Centra za
socijalni rad;
7. Izvod iz evidencije za nezaposlene članove domaćinstva-Zavod za zapošljavanje,
8. Dokaz o mjesečnim primanjima (potvrda ili uvjerenje poslodavca o mjesečnim prihodima za
zadnja tri mjeseca prije raspisivanja konkursa, ček od penzije, ostali dokazi o primanjima),

9. Kućnu listu, u kojoj su navedeni svi članovi domaćinstva.

Studenti koji konkurišu za stipendije za deficitarna zanimanja, pored opštih, moraju ispunjavati
sljedeće posebne uslove:
1. da su redovni studenti druge i viših godina studija deficitarnih zanimanja/struka, koje je
odlukom Gradonačelnika utvrđeno kao deficitarno, da prvi put upisuju godinu studija i da su
položili ispite iz prethodnih godina studija na upisanoj visokoškolskoj ustanovi, sa prosjekom
ocjena 7,50 i više.
Deficitarna zanimanja koja su utvrđena Odlukom Gradonačelnika o utvrđivanju deficitarnih
zanimanja u visokoj stručnoj spremi na području grada Prijedor za akademsku 2019/2020. godinu su:
-studijski program- matematika.............................................................3 stipendija
-studijski program- fizika.........................................................................3 stipendija
-studijski program- hemija......................................................................3 stipendije
-studijski program-građevinarstvo..........................................................3 stipendije
-studijski program-geološko inženjerstvo...............................................2 stipendije
-studijski program-prerada drveta..........................................................2 stipendije
-studijski program- proizvodno mašinstvo..............................................2 stipendije
-studijski program- industrijsko inženjerstvo..........................................2 stipendije
-studijski program-mehanizacija i konstrukciono mašinstvo..................3 stipendije
-studijski program- mehatronika............................................................3 stipendije
-studijski program- računarsko inženjerstvo..........................................2 stipendije
-studijski program-softversko inženjerstvo............................................3 stipendije
-studijski program-elektronika i telekomunikacije.................................3 stipendije
-studijski program-automatika i robotika...............................................3 stipendije
-studijski program- elektroenergetika....................................................3 stipendije
-studijski program-telekominikacije i poštanski saobraćaj.....................2 stipendija
-studijski program-vazdušni saobraćaj...................................................2 stipendija
-studijski program-hemijsko inženjerstvo i tehnologije.........................2 stipendije
-studijski program-grafičko inženjerstvo (grafički dizajn)......................3 stipendije
-studijski program-prehrambene tehnologije i industrijske
biotehnologije.......................................................................................1 stipendija
-studijski program-opšta medicina........................................................2 stipendije
-studijski program-logopedija................................................................2 stipendije
-studijski program-radna terapija..........................................................2 stipendije
-studijski program-njemački jezik..........................................................3 stipendije
-studijski program – muzička umjetnost/
program –dirigovanje............................................................................1 stipendija
Kao dokaz o ispunjavanju navedenih posebnih uslova za stipendije za deficitarna zanimanja, student
prilaže:
1. Uvjerenje/potvrdu da je student prvi put upisao studijsku godinu, kao redovan student druge
i viših godina studija deficitarnih zanimanja/struka,
2. Uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena sa visokoškolske ustanove,
3. Kopiju prve strane indeksa, sa slikom studenta i brojem dosijea.
Studenti koji konkurišu za stipendije za uspjeh na prvom ciklusu studija pored opštih, moraju
ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

1. da su redovni studenti koji su prvi put upisali drugu i više godine studija, i da su položili sve
ispite iz prethodnih godina studija na upisanoj visokoškolskoj ustanovi, sa prosjekom ocjena
9,00 i više.
Kao dokaz o ispunjavanju navedenih posebnih uslova za stipendije za uspjeh na prvom ciklusu studija,
student prilaže:
1. Uvjerenje/potvrdu da je student prvi put upisao studijsku godinu, kao redovan student druge
i viših godina studija,
2. Uvjerenje/potvrdu o svim položenim ispitima, sa navedenim prosjekom ocjena sa
visokoškolske ustanove,
3. Kopiju prve strane indeksa, sa slikom studenta i brojem dosijea.
IV

Dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova navedenih u ovome konkursu moraju biti originalni ili
ovjerene kopije, ne starije od 6.mjeseci od dana raspisivanja konkursa.
V
Prijave na konkurs razmatra Komisija za dodjelu stipendija Grada Prijedor, imenovana od strane
Gradonačelnika. Komisija na osnovu propisanih kriterijuma prvo utvrđuje preliminarnu rang-listu
studenata kojima će biti dodjeljena stipendija, na koju studenti mogu u roku od 7. dana, od dana
objavljivanja na zvaničnom sajtu Grada Prijedor da ulože prigovor. Nakon toga, Gradonačelnik
utvrđuje konačnu rang-listu studenata, kojima će biti dodjeljena stipendija, a ista će biti objavljena na
internet stranici Grada Prijedor (www.prijedorgrad.org) i oglasnoj tabli Gradske uprave Grada
Prijedor. Visina mjesečne stipendije za studente iznosi 120 KM i isplaćuje se deset mjeseci.
VI
Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se putem pošte na adresu: Grad
Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, 79102 Prijedor, Trg Oslobođenja br.1 ili
neposrednom predajom na prijemnom šalteru Gradske uprave Prijedor. Prijava na konkurs se može
podnijeti i putem E-uprave Gradske uprave Prijedor (https://euprava.prijedorgrad.org), s tim da su
kandidati koji na ovaj način apliciraju na konkurs u obavezi do kraja konkursnog roka dostave dokaze
o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Odjeljenju za društvene djelatnosti u originalu ili ovjerenoj
kopiji, ne starije od 6.mjeseci od dana raspisivanja konkursa.
VII
Javni konkurs biće objavljen u nedjeljnom listu „Kozarski vjesnik“ i na internet stranici grada Prijedora
www.prijedorgrad.org. Rok za podnošenje prijava je 15. dana od dana objavljivanja javnog konkursa
u Kozarskom vjesniku. Ukoliko konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednje objave.
Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzimati u razmatranje.

Gradonačelnik
Milenko Đaković

