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Број:  02-1-637-35/2019 

Херцег Нови,  23. септембар 2019. године 

 

На основу Члана 6 Одлуке о стипендирању и награђивању студената („Сл.лист РЦГ- 

општински прописи“ број 28/18) Секретаријат за културу  и образовање  Општине Херцег-

Нови расписује  

К О Н К У Р С  З А    Д О Д Ј Е Л У 

С Т У Д Е Н Т С К И Х  С Т И П Е Н Д И Ј А  И  Н А Г Р А Д А 

З А  С Т У Д И Ј С К У    2019/20.  Г О Д И Н У 

 

Општина Херцег Нови у складу са Одлуком о стипендирању и награђивању студената 

додјељује стипендије за студијску 2019/20.годину студентима: 

 основних и специјалистичких академских и примијењених студија, 

 мастер  академских и примијењених студија. 

Право на стипендију имају: 

1. Студенти који су положили све испите из претходне године студија у висини 100%  

ЕЦСТ кредита и постигли просјечну оцјену 9,00 уз услов да су: 

- црногорски држављани и имају пребивалиште у Општини Херцег Нови или лица са статусом 

странца са сталним настањењем у Општини Херцег Нови, 

-први пут уписали семестар студијске године, 

-нису губили годину током студија, 

-нису у радном односу на неодређено вријеме. 

2. Особе са инвалидитетом, припадници ромске заједнице, корисници материјалног 

обезбјеђења (у даљем тексту корисници МО) без обзира на просјек оцјена из 

претходне године уз услов да су: 

- црногорски држављани и имају пребивалиште у Општини Херцег Нови, 

- странци који имају стално настањење у Општини Херцег Нови, 

- први пут уписали семестар студијске године, 

- нису губили нити једну годину током студија, 

- нису у радном односу на неодређено вријеме. 

3.Студенти који су током претходног школовања одлуком надлежног Центра за 

социјални рад упућени као дјеца без родитељског старања у ЈУ Дјечји дом“Младост“ 

Бијела без обзира на просјек оцјена из претходне године  под условом да су: 

- црногорски држављани, 

- први пут уписали семестар студијске године, 

- нису губили нити једну годину током студија, 

 -нису у радном односу на неодређено вријеме,   

 

4. Право на награду имају најуспјешнији студенти завршне године студија који су у току 

свих претходних година на истим имали индекс успјеха 10 под условом да су 

- црногорски држављани и имају пребивалиште у Општини Херцег Нови  или лица са статусом 

странца са сталним настањењем у Општини Херцег Нови; 

- нису губили нити једнугодину током студија, 

- нису у радном односу на неодређено вријеме, 
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- први пут уписали семестар студијске године. 

Уколико више кандидата има исти успјех, предност ће имати кандидат који је током 

школовања имао више признања на такмичењима из знања, разним спортским, културним и 

социо-хуманитарним акцијама. 

 

Стипендија се додјељује за једну студијску годину и исплаћиваће се мјесечно, за десет 

мјесеци студијске године, без обавезе враћања. 

Стипендија износи 63 евра мјесечно. 

Стипендије се не додјељују студентима на установама за високо образовање на којима се 

омогућава стицање дипломе академских докторских студија. 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

1.Студенти који конкуришу за стипендију под редним бројем 1 овог Конкурса  

достављају: 

- копију личне карте или увјерење о држављанству старо 6 мјесеци (увјерење Министарства 

унутрашњих послова), копију личне карте за странца, 

- увјерење о пребивалишту (Министарство унутрашњих послова), 

- доказ да је студијске 2019/20.године уписана одговарајућа година студија по први пут и 

доказ у којој студијској години је уписана прва година студија основних студија (увјерење 

факултета или академије), 

- доказ о положеним испитима из претходне године студија са податком о оствареној 

просјечној оцјени у претходној години студирања (увјерење факултета или академије) 

- доказ да нису у радном односу на неодређено вријеме (увјерење Пореске управе ПЈ Херцег 

Нови). 

2.Студенти који конкуришу за стипендију под редним бројем 2 овог Конкурса, 

достављају: 

- копију личне карте или увјерење о држављанству старо до 6 мјесеци (увјерење 

Министарства унутрашњих послова), копију личне карте за странца, 

- потврда о пребивалишту (Министарство унутрашњих послова), 

- доказ да је студијске 2019/20.године уписана одговарајућа година студија по први пут и 

доказ у којој студијској години је уписана прва година студија основних студија(увјерење 

факултета или академије), 

- доказ да нису у радном односу на неодређено вријеме (увјерење Пореске управе ПЈ Херцег 

Нови) 

- уколико је лице са инвалидитетом доставити рјешење о истом, 

- уколико је припадник РЕ популације потребно је доставити овјерену изјаву о припаднсти 

наведеној националној популацији, 

- уколико је породица студента корисник МО доставити рјешење Центра за социјални рад 

Херцег Нови о истом. 

3. Студенти који конкуришу за стипендију под редним бројем 3 овог Конкурса, 

достављају: 

-копију личне карте или увјерење о држављанству старо до 6 мјесеци(увјерење Министарства 

унутрашњих послова), копију личне карте за странца, 

- рјешење надлежног центра за социјални рад да су као ученици током школовања одлуком 

надлежног Центра за социјални рад упућени у ЈУ Дјечји дом “Младост“Бијела, 

- доказ да је студијске 2019/20. године уписана одговарајућа година студија по први пут и 

доказ у којој студијској години је уписана прва година студија основних студија (увјерење 

факултета или академије), 
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- доказ да нису у радном односу на неодређено вријеме (увјерење Пореске управе ПЈ Херцег 

Нови). 

4. Студенти који конкуришу за награду под редним бројем 4 овог Конкурса, 

достављају: 

- копију личне карте или увјерење о држављанству старо 6 мјесеци(увјерење Министарства 

унутрашњих послова),копију личне карте за странца, 

- увјерење о пребивалишту (Министарство унутрашњих послова), 

- доказ да је студијске 2019/20.године уписана одговарајућа година студија по први пут и 

доказ у којој студијској години је уписана прва година студија основних студија(увјерење 

факултета или академије), 

-доказ да су положени сви  испити из претходних година студија са податком о оствареној 

просјечној оцјени током студирања на истим (увјерење факултета или академије), 

- доказ да нису у радном односу на неодређено вријеме (увјерење Пореске управе ПЈ Херцег 

Нови), 

-доказ о оствареним резултатима на такмичењима из знања, разним спортским, културним и 

социо-хуманитарним акцијама. 

За увјерења о студирању издата на страном језику потребно је доставити превод овлашћеног 

судског тумача. 

Документи који се достављају као доказ о испуњавању услова морају бити оригинали или 

овјерене фотокопије. 

Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања, закључно са 9. октобром 

2019. године. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

Поднијета конкурсна документа се не враћају. 

Пријаву на конкурс (која се налази у писарници Општине Херцег Нови и на сајту исте) 

потребно је испунити и заједно са потребном траженом документацијом по овом Конкурсу 

предати непосредно на писарници Општине Херцег Нови или послати поштом на 

адресу:Општина Херцег Нови, Секретаријат за културу и образовање, Трг Маршала Тита 2 

Херцег Нови. 

Овај конкурс се објављује на интернет страници Општине Херцег Novi(www.hercegnovi.me), у 

дневном листу, на огласној табли Општине Херцег Нови и на локалном јавном емитеру Радио 

Херцег Нови. 

Контакт телефон (031) 321 052 

 

 

 

Секретарка, 

Ана Замбелић Пиштало 

 

 

 

Достављено:                                                                                                       

-  Дневни лист,                                                                                                                                                                             

-  Радио Х.Нови,                                                                    

- Служби за зајед. 

послове и инф.системе, 

- На огласној табли Општине, 

- а/а    


