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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 201. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној дана _______________________ 
године, донијела је  
 

О Д Л У К А 
о измјенама Одлуке о стипендирању ученика и студената 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о стипендирању ученика и студената („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 4/13, 3/14, 28/16, 19/18 и 49/20), члан 3. мијења се и гласи: 
 

„Члан 3. 
(1)  Право на додјелу студенстких стипендија имају сви редовни студенти који 

испуњавају сљедеће услове: 
1) да имају пребивалиште на подручју општине Прњавор најкраће двије године 

прије подношења захтјева за додјелу стипендије, 
2) да су студенти друге или више године првог циклуса или интегралносг студија,  
3) да студирају на јавним високошколским установама, осим студената који 

припадају породицама погинулих и несталих бораца, као и породицама ратних војних 
инвалида од I до VI категорије инвалидности, 

4) да су редовно уписали школску годину за коју се додјељује стипендија,  
5) да нису корисници стипендија из других извора стипендирања, 
6) да нису обнављали више од једне године студија, осим студената који су дјеца 

погинулих и несталих бораца или ратних војних инвалида од I до VI категорије 
инвалидности, као и студенти из породица са четворо и више дјеце, који су обнављали 
годину највише два пута у току студија. 

7) да имају просјек оцјена 7,0 и више, осим студената који су дјеца погинулих и 
несталих бораца или ратних војних инвалида од I до VI категорије инвалидности, 
студената из породица са четворо и више дјеце, као и студената из реда ромске 
популације. 

(2) Право на додјелу стипендија имају и студенти од прве године студија који, 
поред услова из претходног става под тачкама а), в), г) и д), испуњавају и један од 
сљедећих услова:  

1) да су у средњој школи проглашени за ученика генерације, 
2) да су у средњој школи завршили сваки разред са просјеком оцјена 5,0, 
3) да припадају породицама погинулих и несталих бораца, као и породицама ратних 

војних инвалида од I до VI категорије инвалидности,  
4) да су без оба родитеља,  
5) да припадају категорији лица са сметњама у развоју,  
6) да су под старатељством Центра за социјални рад,  
7) да припадају породици са четворо и више дјеце и  
8) да су студенти из реда ромске популације. 

(3) Студенти који имају статус апсолвента не остварују право на додјелу стипендије.“ 
 



Члан 2. 
 

 Члан 5. мијења се и гласи: 

„Члан 5. 

 Право на додјелу ученичких стипендија имају сљедећи ученици средњих школа: 

„1) ученици који припадају породицама погинулих и несталих бораца, као и 
породицама ратних војних инвалида од I до VI категорије инвалидности,  

2) ученици без оба родитеља, 
3) ученици који су под старатељством Центра за социјални рад, 
4) ученици са сметњама у развоју, 
5) ученици који су у претходној школској години остварили успјех 5,0, 
6) ученици без једног родитеља који су у претходној школској години остварили 

успјех са просјеком 4,50 или више, 
7) ученици којима су оба родитеља незапослена, а који су у претходној школској 

години остварили успјех 4,50 или више и  
8) ученици из породица са четворо и више дјеце који су у претходној школској 

години остварили успјех са просјеком 4,50 или више.“ 
 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 

Број:  
Датум:  

ПРЕДСЈЕДНИК 
   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

_________________________________ 
                  Жељко Симић, мастер политикологије 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење Одлуке о измјенама Одлуке о стипендирању ученика и 
студената садржан је у члану 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), те члану 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члану 201. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 
32/17). 

 

РАЗЛОГ 

Одлука о измјенама Одлуке о стипендирању ученика и студената доноси се из разлога 
проширивања права на стипендирање за студенте из породица са четворо и више дјеце, као 
и студенте из реда ромске популације, те ученике средње школе, а на основу иницијативе 
ученика четвртог разреда Гимназије Прњавор и Удружења родитеља са четворо и више 
дјеце Прњавор.                 

Обзиром да се ради о мањим измјенама предлажемо да се документ усвоји по скраћеној 
процедури а што је у складу са чланом 201. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17).     

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

За доношење ове oдлуке нису потребна финансијска средства.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


