
На	основу	члана	24,	а	у	вези	са	чланом	27	тачка	15,	члана	38	став	1	тачка	2	Закона	о	локалној	
самоуправи	(„Сл.	лист	ЦГ“	број	2/18)	члана	24	став	1	тачка	16,	члана	45	став	1,	члана	36	став	
1	тачка	3	Статута	Општине	Херцег‐Нови	(„Сл.	лист	РЦГ‐	општински	прописи„	број:15/04,	
32/05,	31/06,	14/07	„Сл.		лист	ЦГ‐	општински	прописи	16/09,	16/11,	„Сл.	лист	Црне	Горе“	бр.	
60/17),	Скупштина	Општине	Херцег	Нови,	дана	24.07.2018.	године,	доноси	

	
ОДЛУКУ	

													о	стипендирању	и	награђивању		студената	

	

I	‐	ОСНОВНЕ	ОДРЕДБЕ	

								Члан	1	

Овом	 Одлуком	 уређују	 се	 услови	 и	 поступак	 додјеле	 стипендија,	 студентима	 послије	
завршене	прве	године	студија,	права	и	обавезе	даваоца	и	корисника	стипендије,	као	и	друга	
питања	 од	 значаја	 за	 стипендирање	 студената	 на	 установама	 за	 високо	 образовање	 на	
којима	се		омогућава	стицање	дипломе:	

1)	примијењених	основних	студија	послије	завршеног	примијењеног	студијског	програма,	
обима	180	европски	систем	трансфера	кредита	(у	даљем	тексту		ECST);	
2)	академских	основних	студија,	послије	завршеног	академског	студијског	програма,	обима	
180	ЕCST;	
3)		завршеним	интегрисаним	основним	и	мастер	студијама	обима	300,	односно	360	ЕCST;	
4)	примијењених	мастер	студија,	послије	завршеног	примијењеног	мастер	програма,	обима	
120	ЕCST,	а	након	стицања	диплома	примијењених	основних	студија	и	одбране	мастер	рада	
или	послије	завршеног	интегрисаног	основног	и	мастер	студијског	програма	од	300	ЕCST	и	
одбране	мастер	рада;	
5)	академских	мастер	студија,	послије	завршеног	академског	мастер	програма,	обима	120	
ЕCST	 након	 стицања	 дипломе	 академских	 основних	 студија	 и	 одбране	 мастер	 рада	 или	
послије	 завршеног	 интегрисаног	 основног	 и	 мастер	 студијског	 програма	 од	 300	 ЕCST	 и	
одбране	мастер	рада.	

	

Члан	2	

Стипендије	се	не	додјељују	студентима	на	установама	за	високо	образовање	на	којима	се	
омогућава	стицање	дипломе	академских	докторских	студија.	
Стипендије	се	не	додјељују	студентима	који	су	у	радном	односу	на	неодређено	вријеме.	
	

					Члан	3	

	1.	Право	на	стипендију	имају	студенти	који	су:	

‐	према	наставном	програму	установе	високог	образовања	на	којој	студирају						
		положили		све		испите	из	претходне	године	студија	и	постигли	индекс	успјеха		
		најмање		9,	
‐	црногорски	држављани	и	имају	пребивалиште	у	Општини	Херцег	Нови,	
‐	странци	са	сталним	настањењем	у	Херцег	Новом,	
‐	први	пут	уписали	семестар	студијске	године,	
‐	нису	губили	ни	једну	годину	током	студија,	



‐	нису	у	радном	односу	на	неодређено	вријеме.	

2.	 Право	 на	 стипендију	 имају	 и	 студенти	 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	ни	једну	годину	током	студија,	
‐	нису	у	радном	односу	на	неодређено	вријеме	

3.	Право	на	 стипендију	имају	и	 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	семестер	студијске	године,	
‐	нису	губили	ниједну	годину	током	студија,	
‐	нису	у	радном	односу	на	неодређено	вријеме,	

	
Члан	4	

Средства	за	додјелу	стипендије	обезбјеђују	се	у	буџету	Општине	Херцег	Нови.	Стипендије	
се	исплаћују	у	десет	једнаких	мјесечних	рата	без	обавезе	враћања.	
Стипендија	се	не	исплаћује	за		јул	и	август	и	током	периода	апсолвентског	стажа.	
Стипендија	 се	 обрачунава	 у	 износу	 од	 70%	 обрачунске	 вриједности	 коефицијента	 за	
обрачун	основне	зараде	запослених	у	јавном	сектору.	
	

Члан	5	

Сви	изрази	који	се	у	овој	Одлуци	користе	за	физичка	лица	у	мушком	роду	обухватају	исте	
изразе	у	женском	роду.	

	

II	–	ПОСТУПАК	ДОДЈЕЛЕ	СТИПЕНДИЈЕ	

Члан	6	

Конкурс	за	додјелу	стипендије	 	расписује	орган	управе	надлежан	за	послове	образовања	
Општине	 Херцег	 Нови	 за	 текућу	 	 студијску	 годину	 најкасније	 до	 15.	 октобра	 текуће		
календарске	године.	
Конкурс	се	објављује	на	интернет	страници,	огласној	табли	Општине	Херцег	Нови	и	преко	
локалног	јавног	емитера.	

	

	

Члан	7	

Кандидат	који	конкурише	за	додјелу	стипендије	уз	пријаву	на	конкурс	прилаже	сљедећа	



документа:	

‐	увјерење	о	држављанству,	
‐	потврду	о	пребивалишту,	
‐	потврду	о	сталном	настањењу	у	Херцег	Новом,	
‐	потврду	о	упису	године	студија,	
‐	потврду	о	положеним	испитима	из	претходне	године,	
	‐потврду	о	висини	остварених	ЕCST	кредита,	
‐	потврду	о	оствареној	просјечној	оцјени,	
‐	извод	из	регистра	рођених,	
‐	потврду	да	није	запослен		на	неодређено	вријеме.	
	
Особе	 са	 инвалидитетом	 (у	 даљем	 тексту	 ОСИ)	 	 уз	 пријаву	 на	 конкурс	 прилажу	 	 поред	
докумената	из	става	1	алинеје	1,	2,	3,	4,	8,	9	овог	члана	и	Рјешење	којим	је	утврђен	статус	
ОСI	у	складу	са	посебним	прописом.	
Припадници	ромске	заједнице		уз	пријаву	на	конкурс	прилажу	поред	докумената	из	става	
1	алинеја	1,	2,	3,	4,	8	,9	овог	члана	и	изјаву	да	су	припадници		ромске	заједнице.	
Корисници	МО	уз	пријаву	на	конкурс	прилажу	поред	докумената	из	ставе	1	алинеје	1,	2,	3,	
4,	8,	9	овог	члана	и	Рјешење	о		остваривању	права	на	МО.	
Студенти	који	су	упућени	на		смјештај	у	институцију	ЈУ	Дјечји	дом	“Младост”	Бијела	током	
школовања	прије	 уписа	 студија	 као	 дјеца	 без	 родитељског	 старања	поред	документа	из	
ставе	1	аленеје	1,	4	8,	9	овог	члана	прилажу	и	Рјешење	надлежног	Центра	за	социјални	рад	
о	упућивању	у	наведену	установу	социјалне	и	дјечије	заштите.	

			 	

Члан	8	

Текст	конкурса	садржи:	

‐	назив	органа	коме	се	пријава	подноси,	
‐	услове	прописане	Одлуком	које	кандидати	морају	да	испуњавају,	
‐	рок	за	подношење	пријава,	
‐	документацију	коју	треба	приложити.	
	
Рок	за	подношење	пријаве	је	15	дана	од	дана	објављивања	конкурса.	
Непотпуне	и	неблаговремене	пријаве	неће	се	разматрати.	
	

Члан	9	

Извјештај	 о	 обради	 	 пријављених	 кандидата	 након	 истека	 рока	 за	 пријаву	 по	 конкурсу	
сачињава		надлежан	орган	локалне	управе	за	послове	образовања.	
Поступак	за	додјелу	стипендије	спроводи	Комисија	у	саставу	од	пет	чланова	коју	именује	
Предсједник	Општине.	
	

Члан	10	

Након	добијања	и	разматрања		извјештаја	из	члана	9	став	1	ове	Одлуке	Комисија	сачињава	
предлог		ранг	листе	студената	који	успуњавају	услове	за	добијање	стипендије	и	доставља	
га	старјешини	органа	локалне	управе	надлежног	за	послове	образовања	у	року	од	15	дана	
од	дана	истека	конкурса.	



Коначан	предлог	ранг	листе	се	објављује	на	интернет	страници	и	огласној	табли	Општине	
Херцег	Нови.	

Члан	11	

Одлуку	 о	 додјели	 стипендије	 доноси	 старјешина	 органа	 локалне	 управе	 надлежног	 за	
послове	образовања.	

Члан	12	

Против	Одлуке	старјешине	може	се	изјавити	жалба	Главном	администратору		у	року	од	15	
дана	од	пријема.	

																																																																									Члан	13	

Стипендиста	губи	право	на	стипендију:	

‐	ако		самовољно	промијени	студијски	програм,	
‐	у	претходној	години	не	постигне	успјех	на	основу	кога	стиче	право	на	стипендију,	
‐	ако	прекине	школовање.	
					 	

																																																																	III‐	НАГРАДЕ	

																																																											Члан	14	

Предсједник	 Општине,	 у	 зависности	 од	 средстава	 у	 буџету	 Општине,	 може	 поводом	
одређених	 датума	 (Дан	 Општине	 и	 др)	 посебном	 Одлуком	 	 у	 виду	 новчане	 награде	
наградити	најуспјешније	студенте	завршне	године	студија	који	су	у	току	свих	претходних	
година		на	истим	имали	индекс	успјех	10	и	нису	имали			обновљену	годину.	
Уколико	више	кандидата	има	исти	успјех,	предност	ће	имати	кандидат/киња	који	је	током	
школовања	 имао	 више	 признања	 	 на	 такмичењима	 из	 	 знања,	 разним	 	 спортским,	
културним		и	социо‐	хуманитарним	акцијама.	
Новчана	 награда	 за	 ученике	 без	 родитељског	 старања	 кориснике	 услуга	 институције	 ЈУ	
Дјечји	дом	 „Младост“	Бијела	 за	постигнут	одличан	 успјех	и	примјерно	владање	на	 крају	
школске	године	одређује	се	у	износу	од	100,00	€	по	ученику	и	додјељује	се	најкасније	до	30.	
јуна	 текуће	 школске	 године,	 по	 достављеном	 списку	 управе	 наведене	 институције		
социјалне	и	дјечје	заштите.	
	

IV	‐	ПРЕЛАЗНЕ	И	ЗАВРШНЕ	ОДРЕДБЕ	

	
Члан	15	

„До	 студијске	 2019/20.	 године	 могу	 да	 се	 уписују	 на	 јавним	 утановама	 	 студенти	
специјалистичких	 студија	 	 и	 остварују	 право	 на	 стипендију	 по	 основу	 	 досадашњих	
акредитованих	програма	прије	ступања	на	снагу	Закону	о	измјенама	и	допунама	Закона		о	
високом	образовању	(„Сл.лист	Црне	Горе“	бр.42/17).“		

	
Члан	16	

	
До	студијске	2020/21.	године	може	да	се	врши	упис	студента	на	јавним	високо	образовним		
установама	на	мастер	академске	и	примијењене	студије.	
	

Члан	17	
	



Студенти	на	приватним	факултетима	уписују	се		на	основне	студије	по	новим	студијским	
програмима	 након	 усклађивања	 студијских	 програма	 у	 складу	 са	 Законом	 о	 високом	
образовању	(„Сл.лист	Црне	Горе“	бр.	44/14,	52/14,	47/15,	40/16,42/17,	71/17),а	најкасније	
од	студијске	2020/2021.	године.	
	

Члан	18	
	

Студенти	 који	 су	 остварили	 право	 на	 стипендију	 по	 досадашњој	 Одлуци,	 настављају	 са	
коришћењем	 тог	 права	 до	 краја	 студијске	 године	 2017/18.	 у	 складу	 са	 досадашњом	
Одлуком.			

	

Члан	19	

Даном	ступања	на	снагу	ове	Одлуке	престаје	да	важи	Одлука	о	стипендирању	студената	
послије	 завршене	прве	 године	 студија	 	 (»Сл.	лист	РЦГ‐	општински	прописи	бр.	29/07)	и	
Одлука	 о	 награђивању	 и	 стипендирању	 ученика	 и	 студената	 ‐	 штићеника	 Дјечјег	 дома	
”Младост”	Бијела	(“Сл.	лист	РЦГ‐	општински	прописи	бр.	20/07).	

	

Члан	20	

	Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	 дана	 објављивања	 у	 "Службеном	 листу	 ЦГ	 ‐	
општински	прописи,",	а	примјењиваће	се	од	студијске	2018/19.	године.	

	

																																																									СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ХЕРЦЕГ	НОВI	

	

	

Број:01‐3/62‐18																																																																																												ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ	

Херцег	Нови,	24.07.2018.	године																																																											Милош	Биговић	

	

	


