
 
 

О  Д   Л  У  К  A 
о  стипендирању студената послије завршене прве године студија 

 
 

Члан 1. 
Овом  одлуком прописују се услови и критеријуми за додјелу студентских 
стипендијa,начин додјеле ,висина новчаних износа  и период коришћења студентских 
стипендија. 

Члан 2. 
Право на стипендију из члана 1.ове Одлуке могу да остваре студенти који имају статус 
редовних студената на  Јавним установама високог образовања које имају својство 
регистованих лиценцираних установа Министарства просвјете и науке Републике Црне 
Горе и Министарства просвете и спорта Републике Србије , а имају пребивалиште  у 
Општини Херцег-Нови. 

Члан 3. 
 
Студенти из члана 2. ове Одлуке могу да остваре право на стипендију ако су на 
претходној години студија положили све испите предвиђене планом и програмом за ту 
годину  са просјечном оцјеном од 8,50 до 10,00 и немају обновљену годину током 
студија. 

Члан 4 
Конкурс за додјелу стипендија расписује Секретаријат за друштвене дјелатности 
Општине Херцег-Нови  до 15.октобра за текућу студијску годину . 
Текст конкурса који садржи услове и критеријуме за додјелу стипендија и рокове за 
подношење пријаве објављује се у једном дневном листу, преко Јавног сервиса Радио 
Херцег-Нови, веб.сајту Општине Херцег-Нови и на огласној табли у згради Општине 
Херцег Нови. 
 

Члан 5 
Кандидати који конкуришу за додјелу стипендије уз пријаву на конкурс прилажу: 
 
- потвду о статусу студента  
- потврду о студијској години када су први пут уписани на факултету који студирају, 
као и садашња  година уписа студија 
- потврду о свим положеним испитима  предвиђеним планом и програмом за претходну 
годину студија и оствареној  просјечној оцјени на истој. 
- потвда о пребивалишту. 
 
 
 
 

Члан 6. 
Пријем докумената, обраду предмета по закључивању конкурса  и Извјештај о 
приспјелој документацији по конкурсу,  за Одбор за друштвене дјелатности Скупштине 
општине Херцег-Нови, врши Секретаријат за друштвене дјелатности Општине Херцег-
Нови  надлежан за послове образовања. 
Одбор за друштвене дјелатности Скупштине општине Херцег-Нови разматра Извјештај 
Секретаријата за друштвене дјелатности Општине Херцег-Нови и даје предлог 



Предсједнику Општине за доношење рјешења о додјели стипендија Општине Херцег-
Нови . 

Члан 7. 
Рјешењем  Предсједника Општине о додјели студентске стипендије, корисник 
студентске стипендије обавезује  се да уколико му буде обезбјеђено запослење на 
подручју Општине Херцег-Нови у сектору јавних предузећа, општинских органа 
управе, ради онолико времена колико је примао стипендију. 
 

Члан 8. 
Стипендиста који не испуни обавезе из члана 7 ове Одлуке  обавезан је да врати 
примљену стипендију у пуном износу, након запослења, у времену  за које је и примао 
стипендију. 

Члан 9. 
Кандидати који нијесу задовољни рјешењем Пресједника Општине, односно су 
одбијени  јер неиспуњавају услове предвиђене Одлуком, имају право приговора 
Предсједнику Општине у року од 8 дана од дана пријема рјешења.  
Предсједник Општине  по приговору одлучује Одлуком  у року од 15 дана  од дана 
подношења  приговора, и ова Одлука је коначна.  
 

Члан 10 
Буџетом Општине Херцег-Нови сваке фискалне године  опредељују се средства за 
финансирање студенских стипендија .  
Студенска стипендија прима се на период од дванаест мјесеци у  мјесечном износу 
најниже цијене рада на нивоу Републике. 

 Члан 11. 
 
О исплати финансијских  средстава корисницима студентске стипендије  која  се 
исплаћује  готовински  стара  се Секретаријат за финансије Општине Херцег-Нови. 
 

Члан 12. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје ва важи“ Одлука о стипендирању студената 
послије завршене прве године студија“  број:01-1-1085 ,Херцег-Нови  од 
04.11.2005.године. 
 

Члан 13. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у („Служеном  листу РЦГ-општински 
прописи“). 
 
 
 
Одлука је усвојена 21. септембра 2007. године, на XXXI редовној сједници Скупштине 
општине Херцег-Нови.      
 
 
                                           
     


