
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ
И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Број:04-67-07/16
Датум, 25.11.2016. године

На основу Одлуке о стипендирању студената број: 01-13-321/09 од  29.10.2009. 
године (“Службени гласник општине Костајница“, број: 13/09), Одјељење за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности, општинске управе општине Костајница расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за додјелу стипендија

Одјељење за привреду,  финансије и друштвене дјелатности општинске управе 
општине  Костајница  расписује  Јавни  конкурс  за  додјелу 15 стипендија  за  студенте 
првог  циклуса  студија   са  подручја  општине  Костајница  који  ће  након  завршеног 
студија стећи високу стручну спрему.

Стипендије ће се додјељивати на основу Одлуке  о стипендирању студената.
Ранг листу 1 чине студенти следећих дефицитарних факултета:

 
Р.Б. НАЗИВ ЗАНИМАЊА НАЗИВ ВИСОКО ШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ
1. Доктор медицине Медицински факултет
2. Дипломирани стоматолог Стоматолошки факултет

3.
Дипломирани инжењер 

електротехнике
Електротехнички факултет 

4. Професор физике Природно-математички факултет
5. Професор математике Природно-математички факултет
6. Доктор ветерине Ветеринарски факултет

     7. Дипломирани инжењер машинства                Машински факултет 
8. Дипломирани инжењер 

архитектуре
Архитектонско-грађевински 

факултет
9. Дипломирани инжењер грађевине Архитектонско-грађевински 

факултет
10. Дипломирани фармацеут Медицински факултет
11. Дипломирани васпитач 

предшколске дјеце
Филозофски факултет

Ранг листу 2 чине редовни студенти првог циклуса студија који први пут уписују 
ту годину без обзира на факултет на који се уписују.

Предност  код додјељивања стипендија имају:
1. Студенти бољег успјеха
2. Студенти  који  су  остварили запажене  резултате  у  свом школовању,  освајали 

награде и признања на такмичењима те се истицали или су остварили запажене 
резултате у ваннаставним активностима.

3. Студенти виших година студија



4. Студенти, чланови породица погинулих и несталих бораца  и дјеца РВИ од I до 
V категорије

5. Студенти инвалиди
6. Студенти лошијег имовног стања

Уколико не буде довољан број студената са дефицитарних факултета тј. са ранг 
листе 1 стипендије ће се додијељивати кандидатима са ранг листе 2.

Заинтересовани студенти могу предати молбу у пријемну канцеларију општине 
Костајница са следећим доказима:

- Уредно попуњена пријава
- Увјерење о уписаној години студија
- Увјерење  о  пребивалишту  на  подручју  општине  Костајница  издато  од 

Полицијске станице Костајница 
- Увјерење о положеним испитима са просјеком оцјена  (за студенте виших 

година  студија) a за  прву  годину  факултета  овјерену  фотокопију 
свједочанства из сва четири разреда средње школе

- Копија прве стране индекса
- Кућна листа
- Изјава да не користи стипендију од другог даваоца
- Фотокопију  текућег  рачуна  на  име  студента  који  је  отворен  у  некој  од 

пословних банака.
За  посебне  категорије  студената  потребно  је  доставити  нека  од  наведених 

докумената којим доказују свој статус:
- Увјерење надлежног општинског органа о признатом статусу члана породице 

погинулиг борца или РВИ – за дјецу погинулих бораца и РВИ од 1 – V категорије.
-  Рјешење  Центра  за  социјални  рад  за  студенте  са  посебним  потребама 

(инвалидна лица)
- Студенти који су освајали награде и признања на такмичењима,  фотокопије 

признања.
Образац пријаве за Јавни конкурс,  као и образац Изјаве да студент не прима 

стипендију  од  других  стипендитора  могу  се  преузети  у  шалтер  сали  општине 
Костајница код службеника на инфо пулту или путем интернета  на страници  www. 
opstina-kostajnica.com.

Комисија  за  додјелу  стипендија,  након  извршеног  избора  кандидата  који 
испуњавају  услове  Конкурса,  а  на  основу  Одлуке  начелника  обавијестиће  исте  о 
резултатима избора и исте позвати на потписивање уговора.

Јавни  конкурс  се  објављује  на  огласној  табли  општине  Костајница,  интернет 
страници општине Костајница и путем Јавног предузећа „Радио Костајница“.

Пријаве се подносе Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности 
Општине Костајница путем пријемне канцеларије или поштом на адресу – Општина 
Костајница, Светосавска 11 – Пријава на Конкурс за додјелу стипендија.

Све потребне информације се могу добити на телефон 052-663-113/139 локал 23 
или лично у Одјељењу за привреду,  финансије и друштвене дјелатности,  општинске 
управе општине Костајница.  

Конкурс остаје отворен до 26. децембра 2016. године.

                                                                                    
                                                                                     НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

                                                                              Ненад Рељић,дипл.инж. 


