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На основу члана 4. став. 3. Правилника о додјели студентских стипендија („
Службени гласник општине Нови Град“, број: 1/18 ) и члана 83. Статута општине
Нови Град ("Службени гласник општине Нови Град", број: 2/17 ), Начелник општине
Нови Град р а с п и с у ј е
КОНКУРС
за додјелу студентских и ученичких стипендија у aкадемској-школској
2018/2019. години

Начелник општине Нови Град додјељује 60 стипендија за редовне студенте
првог циклуса студија и 30 стипендија за редовне ученике средњих школа, који се
школују на сљедећим високошколским установама – факултетима и средњим
школама:
I
ФАКУЛТЕТИ – ЗАНИМАЊА:
1. Проф. математике....................................................................4 стипендије
2. Проф. физике...........................................................................4 стипендије
3. Проф. српског језика ..............................................................3 стипендије
4. Проф. њемачког језика ...........................................................3 стипендије
5. Проф. техничког васпитања ...................................................4 стипендије
6. Дипл. дефектолог .................................................................... 3 стипендијe
7. Дипл. инжењер грађевинарства ............................................ .4 стипендије
8. Дипл. васпитач предшколске дјеце .......................................3 стипендије
9. Дипл. инжењер архитектуре ...................................................3 стипендије
10. Дипл. инжењер саобраћаја ......................................................3 стипендије
11. Дипл. инжењер електротехнике............................................ ..4 стипендијa
12. Дипл. инжењер машинства .................................................. ...4 стипендијa
13. Дипл. инжињер текстила ..........................................................4 стипендије
14. Дипл. инжењер пољопривреде ............................................ ... 5 стипендија
15. Др. медицине ........................................................................ .... 3 стипендије
16. Др. ветерине............................................................................... 3 стипендије
17. Дипл. фармацеут.........................................................................3 стипендије

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – СМЈЕРОВИ и ЗАНИМАЊА:
Гимназија
1. Општи смјер..............................................................................2 стипендиje
2. Рачунарско-информатички смјер............................................1 стипендија
Средњошколски центар
1. Техничар мехатронике.............................................................2 стипендије
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2. Машински техничар за компјутерско конструисање............2 стипендије
3. Бравар.........................................................................................2 стипендије
4. Аутомеханичар..........................................................................2 стипендије
5. Аутоелектричар.........................................................................2 стипендије
6. Електроничар-механичар.........................................................2 стипендије
7. Техничар рачунарства...............................................................1 стипендија
8. Туристички техничар................................................................2 стипендије
9. Конобар.......................................................................................2 стипендије
10. Кувар............................................................................................2 стипендије
11. Возач моторних возила..............................................................2 стипендије
12. Агро-туристички техничар........................................................2стипендије
13. Цвјећар- вртлар............................................................................2 стипендије
14. Пекар.............................................................................................2 стипендије

II
Стипендије Општине Нови Град додјељују се редовним студентима друге и виших
година студија који се школују на терет буџета и ученицима другог и вишег разреда
средње школе, који имају држављанство БиХ – РС и стално мјесто пребивалишта на
територији општине Нови Град.
Студенти прве године студија и ученици првог разреда средње школе, нису
обухваћени овим конкурсом.
III
Кандидати који се пријављују на Конкурс, уз пријаву су дужни приложити
слиједећу документацију ( у оргиналу или овјереној фотокопији) којим доказују
испуњавање општих и посебних услова:
-

увјерење о држављанству РС - БиХ,
извод из МКР – родни лист,
потврда о пребивалишту,
увјерење о редовном упису године студија/разреда средње школе,
изјаву да не примају стипендију по другом основу,
кућна листа,
увјерењe о положеним испитима за студенте, са просјеком оцјена,
свједочанство о завршеним разредима средње школе за ученике,
увјерење о личним примањима за запослене чланове заједничког
домаћинства,
потврда Бироа за запошљавање - филијала Нови Град за незапослене
пунољетне чланове заједничког домаћинства,
доказ о стању социјалне потребе,
доказ о чланству вишечлане породице – породице са четворо и више
дјеце,
доказ о статусу члана породице погинулог борца односно РВИ од I до
IV категорије,
извод из МКУ за студенте односно ученике који су без оба родитеља,
копија текућег рачуна.
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IV
Стипендија за текућу академску/школску годину исплаћује се у 8 једнаких мјесечних
рата. Појединачна мјесечна рата стипендије за студенте износи 100,00 КМ, а за
ученике средњих школа 50,00 КМ.
Са корисником стипендије склопиће се Уговор о стипендирању, којим ће бити
поближе утврђена права и обавезе даваоца и корисника стипендије.

VI
Захтјев за додјелу стипендије са потребном документацијом подноси се у затвореној
коверти на шалтер број 3 Инфо пулта Општинске управе Општине Нови Град,
лично или на адресу: Oпштина Нови Град, ул. Петра Кочића бр. 2, 79220 Нови
Град, са назнаком "За Конкурс за стипендије". Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

VII
Незадовољни учесници Конкурса имају право приговора на објављену Одлуку о
додјели стипендија Начелнику Општине, у року од 8 дана од дана објављивања
Одлуке.
Рјешење по приговору на Одлуку о додјели стипендија доноси Начелник Општине, у
року од 8 дана од дана истека рока за подношење приговора и оно је коначно.
Овај Конкурс биће објављен на Огласној табли Општине Нови Град, Радију Нови
Град и интернет страници Општине Нови Град www.opstina-novigrad.com
Рок за пријављивање на Конкурс је 15 дана од дана објављивања.

Број: 01- 67 - 1 /19 - 2
Датум: 04.02.2019. године

Доставити :
1. Огласна табла,
2. Радио Нови Град,
3. Евиденција и
4. Архива.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Дрљача, дипл.инж.шум.

