На основу члана Статута СПКД “Просвјета” Сарајево, Управни одбор Друштва, на
сједници одржаној дана 19.01.2021. године, усвојио је
ПРАВИЛНИК
О ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈА
ученицима и студентима
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником
Правилник)
ученицима и
одговорности
стипендисте.

о додјели стипендија ученицима и студентима (у даљем тексту:
прописују се начин, услови и критеријуми за додјелу стипендија
студентима (у даљем тексту: стипендиста), као и права, обавезе и
Фонда за стипендирање СПКД “Просвјета” (у даљем тексту: Фонд) и
Члан 2.

Под стипендијом се подразумијева мјесечна новчана накнада стипендисти који испуни
услове прописане овим Правилником.
Стипендија се додјељује за десет мјесеци у школској/академској години и то
једнократно или у два једнака полугодишња износа, у зависности од одлуке Управног
одбора Друштва.
Стипендија има искључиву намјену:
a) да материјално помогне стипендисте слабијег материјалног стања,
b) за изузетно надарене ученике и студенте,
c) за области од посебног интереса за СПКД “Просвјета”,
Стипендија може бити редовна и посебна.
Члан 3.
Редовна стипендија се додјељује на основу одлуке Управног одбора СПКД “Просвјета”
(у даљем тексту: Управни одбор) а у складу са одредбама овог Правилника.
Посебну стипендију Управни одбор додјељује изузетно надареним ученицима и
студентима, у складу са овим Правилником.
Висину и број стипендија, прије расписивања јавног позива, својом одлуком одређује
Управни одбор за сваку школску/академску годину у складу са расположивим
финансијским средствима, односно планом финансијског пословања и исказаним
потребама.
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II. ФОНД
Члан 4.
Фонд представља једну од програмских активности СПКД “Просвјета” Сарајево (у
даљем тексту Друштво), те се на његов рад примјењују Статут и остали акти Друштва.
Извор финансирања Фонда је почетни капитал и добровољни прилози правних и
физичких лица донирани у циљу стипендирања ученика и студената слабијег
материјалног стања, посебно надарених ученика и студената, те остала средства из
прихода Друштва о чему одлуку доноси Управни одбор Друштва.
Остали извори финансирања су добротворни концерти, продајне изложбе и друге
манифестације сличног карактера.
Фонд може примати новчана средства у свим видовима и облицима, као и покретна и
непокретна материјална добра, те интелектуалну својину која се преноси на Друштво.
Члан 5.
Управни одбор, у сврху додјељивања стипендија, врши слиједеће послове:
- доноси одлуку о расположивим финансијским средствима за додјелу
стипендија за наредну школску/академску годину,
- утврђује укупан број стипендија за наредну школску/академску годину,
- утврђује врсту занимања високошколског образовања за које се додјељује
стипендија уколико за оваквом одлуком постоји потреба,
- утврђује висину стипендије за наредну школску/академску годину,
- расписује конкурс – (у даљем тексту: јавни позив) за додјелу стипендија у
складу са одредбама овог Правилника,
- именује комисију за одлучивање по захтјевима за додјелу стипендија у првом
степену,
- доноси појединачну одлуку за сваког стипендисту коме је додијељена
стипендија (редовна или посебна) на основу мишљења комисије,
Члан 6.
Управни одбор, у складу са расположивим финансијским средствима, може одлучити
да у току једне школске/академске године, поред редовних стипендија, додијели једну
или више посебних стипендија изузетно надареним ученицима средњих школа,
односно студентима високошколских установа, односно студентима постдипломских
студија, специјализација и других облика стручног усавршавања, у складу са
критеријима прописаним овим Правилником.
Члан 7.
Редовна стипендија се додјељује:
- ученицима основних и средњих школа
- студентима I и II циклуса.
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III. ЈАВНИ ПОЗИВ
Члан 8.
На основу одлуке Управног одбора, Друштво ће на својој интернет страници објавити
јавни позив за додјелу стипендија
Члан 9.
Јавни позив за додјелу стипендије садржи:
- назив и сједиште Друштва
- намјену, висину и број стипендија
- опште и посебне критерије за додјелу стипендије
- потребну документацију на основу које се врши бодовање кандидата
- вријеме трајања конкурса,
- друге потребне податке о стипендијама.

Члан 10.
Саставни дио јавног позива је образац захтјева за додјелу стипендија који се, уз јавни
позив, објављује на интернет страници Друштва, или се може преузети у просторијама
Друштва.
Изглед и садржај обрасца утврђује Управни одбор Друштва.
Члан 11.
Јавни позив за додјелу редовне стипендије расписује се током године, зависно од
потреба и расположивих финансијских средстава, али не више од једном у току
школске/академске године.
IV. КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ
Члан 12.
Право на редовну стипендију ове Фондације могу остварити ученици и студенти који
испуњавају опште и посебне критерије прописане овим Правилником.
Члан 13.
Општи критерији за додјелу стипендије:
- да је кандидат држављанин Босне и Херцеговине,
- да има пребивалиште на подручју Кантона Сарајево,
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-

да је члан СПКД “Просвјета”, или у случају да се ради о малољетној особи да
је један члан домаћинства члан Друштва,
да је редован ученик основне или средње школе, односно да је редован
студент на једној од државних високошколских установа и да до времена
подношења пријаве није понављао годину школовања/студија.

Посебни услови за додјелу стипендија:
- да је ученик, односно студент прве године студија, у претходној школској
години остварио просјек оцјена од најмање 3,5,
- да је студент у претходној академској години остварио просјек оцјена од
најмање 7,5,
- да је слабијег материјалног стања - социјални статус породице (просјечна
примања, број чланова породичног домаћинства, инвалидност, и др.) се
узима у обзир при одлучивању,
- да нико од чланова уже породице није корисник стипендије ове Фондације,
- да није корисник стипендије или другог облика новчане накнаде која има
обиљежје стипендије од неког другог правног или физичког лица.
Члан 14.
Право на стипендију не може остварити:
- ученик односно студент који је у току школовања обнављао
школску/академску годину,
- студенти у радном односу и ванредни студенти,
- ученик односно студент који прекине редовно школовање односно
студирање из било ког разлога.
Члан 15.
Кандидат за добијање редовне стипендије, након расписаног јавног позива, подноси
захтјев са потребном документацијом на обрасцу захтјева.
Члан 16.
Управни одбор, именује комисију за провођење поступка додјеле редовних и посебних
стипендија (у даљем тексту: Комисија). Комисија броји 3 (три) члана а своје одлуке
доноси натполовичном већином.
Комисија, по затварању јавног позива, приступа утврђивању укупног броја
пријављених кандидата по сваком расписаном јавном позиву, утврђивању кандидата
који испуњавају прописане услове и приступа бодовању само оних кандидата који
испуњавају прописане услове ради сачињавања ранг листе.
Члан 17.
Приједлог одлуке са ранг листом студената којима се додјељује стипендија доноси
Комисија, те је просљеђује Управном одбору Друштва.
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Члан 18.
Незадовољни кандидат може поднијети приговор Управном одбору у року од 7 дана од
дана објављивања приједлога одлуке.
По приговору из претходног става одлучује Управни одбор.
Одлука о додјели редовне стипендије је коначна по истеку рока предвиђеног за
приговор уколико није било приговора, односно даном одлучивања по достављеном
приговору.

V. СТИПЕНДИЈЕ ЗА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ
Члан 19.
Право на посебну стипендију за изузетно надарене ученике, у складу са овим
Правилником, имају ученици средњих школа и студенти који остварују изузетан
успјех, или је њихова област школовања од посебног интереса за Друштво.
Члан 20.
Одлуку о висини и броју посебних стипендија, те о самој додјели доноси Управни
одбор Друштва.
Члан 21.
Са учеником/студентом који је остварио право на додјелу стипендије закључује се
уговор о стипендирању.
Изглед и садржај обрасца уговора је у прилогу и чини саставни дио овог Правилника.
VI. ДОКАЗ О ИСПУЊАВАЊУ КРИТЕРИЈА
Члан 22.
Као доказ о испуњавању општих и посебних критерија прописаних овим
Правилником, кандидат који конкурише за додјелу редовне стипендије, прилаже
слиједећу документацију:
- увјерење о држављанству,
- увјерење о сталном мјесту пребивалишта, издатом након објављивања
конкурса,
- увјерење о редовном упису у школску/академску годину,
- овјерена фотокопија-е свједочанства о претходно завршеном разреду или
овјерена фотокопија школске књижице, потврда високошколске установе о
положеним испитима и просјечној оцјени кандидата оствареној у претходној
академској години,
5

-

-

писмена изјава кандидата да ли је до сада био корисник стипендије, кредита
или другог облика новчане накнаде која има обиљежје стипендије од другог
правног или физичког лица,
писмена изјава кандидата да нико од чланова породичног домаћинства није
корисник стипендије ове Фондације,
доказ о освојеном једном од прва три мјеста на општинском, ентитетском,
државном или међународном такмичењу,
кућну листу,
доказ о броју чланова породичног домаћинства који редовно похађају основу
школу, средњу школу или факултет,
потврда СПКД “Просвјета” о волонтирању или другој врсти активног
чланства,
доказ о укупним мјесечним примањима/приходима за пунољетне чланове
породичног домаћинства (изузев оних који имају статус редовног ученика
или студента) по основу: радног односа (платна листа за последњи мјесец),
пензије (чек од пензије за последњи мјесец), самосталне дјелатности (доказ
да пунољетни чланови породичног домаћинства – осим оних који имају
статус редовног ученика или студента - немају или имају самосталну
привредну дјелатностимају са исказаним мјесечним односно годишњим
примањима), борачко-инвалидске заштите (чекови о уплатама додатка за
последњи мјесец) и по другим основама а за пунољетне и незапослене
чланове домаћинства увјерење Завода за запошљавање и доказ о
евентуалним социјалним накнадама,
доказ за родитеље: дијете без једног или оба родитеља (извод из матичне
књиге умрлих), доказ о инвалидитету родитеља (преко 80%),
доказ о личном инвалидитету кандидата за додјелу стипендије (преко 60%),

VII. БОДОВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА СТИПЕНДИЈЕ
Члан 23.
Број бодова за сваког кандидата који испуњава прописане критерије, утврђује се на
слиједећи начин:
Просјечна оцјена остварена у претходној школској/академској години:
1) ученик који у претходној школској години оствари минималну:
- просјечну оцјену 3,5 добија ............................................................... 35 бодова
- просјечну оцјену 4,0 добија ................................................................ 40 бодова
- просјечну оцјену 4,5 добија ................................................................. 45 бодова
- просјечну оцјену 4,75 добија .............................................................. 48 бодова
- просјечну оцјену 5,0 добија ................................................................. 50 бодова
2) студент који у претходној години оствари просјечну оцјену од 7,5 до 8,0 добија 35
бодова
3) студент који у претходној години оствари просјечну оцјену од 8,1 до 9,0 добија 40
бодова
4) студент који у претходној години оствари просјечну оцјену од 9,1 до 9,5 добија 45
бодова
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5) студент који у претходној години оствари просјечну оцјену од 9,6 до 10,0 добија 50
бодова
Остварени резултати на такмичењима (из научних и културно-умјетничких
области):
1) за остварен успјех (једно од прва три мјеста) на међународном такмичењу
кандидату се додјељује 10 бодова
2) за остварен успјех (једно од прва три мјеста) на државном такмичењу кандидату
се додјељује 5 бодова
3) за остварен успјех (једно од прва три мјеста) на ентитетском такмичењу
кандидату се додјељује 3 бода
4) за остварен успјех (једно од прва три мјеста) на кантоналном или општинском
такмичењу кандидату се додјељује 1 бод
Када је кандидат из једног предмета освојио више појединачних мјеста на
такмичењу узима се у обзир најбоље остварени резултат, односно највећи број
бодова.
За остварен успјех на спортским и плесним такмичењима кандидату се додјељује:
За једно од прва три мјеста на међународном такмичењу 4 бода, за једно од прва три
мјеста на државном такмичењу 2 бода, а за једно од прва три мјеста на ентитетском
такмичењу 1 бод.
Бодовање по овом ставу правилника је могуће само за једно такмичење, оно које
носи највећи број бодова, те се бодови не могу кумулативно сабирати.
Просјечна примања по члану домаћинства:
1) домаћинство без примања ........................................................................... 20 бодова
2) примања по члану домаћинства до 200,оо КМ .......................................... 15 бодова
3) примања по члану домаћинства од 200,оо до 300,оо КМ ........................ 10 бодова
4) примања по члану домаћинства од 300,оо до 400,оо КМ ......................... 5 бодова
5) примања по члану домаћинства од 400,оо до 500,оо КМ ........................ 2 бода
6) примања по члану домаћинства од 500,оо КМ и више .............................. 0 бодова
7)
Број ученика и студената у породичном домаћинству (поред кандидата за
стипендију):
1) један ученик/ студент ..................................................................................... 1 бода
2) два ученика/студента .................................................................................... 2 бода
3) три и више ученика/студента .................................................................... 3 бодова
Инвалидност:
1) по основу инвалидности кандидату се додјељује ..................................... 5 бодова
2) по основу инвалидности родитеља кандидату се додјељује ...................... 2 бода
Социјални статус породице:
1) дјетету без оба родитеља додјељује се ................................................... 10 бодова
2) дјетету без једног родитеља додјељује се ..................................................... 4 бода
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Волонтирање у СПКД ”Просвјета”:
1) зависно од дужине и квалитета волонтирања кандидату се додјељује од 5 до 15
бодова по одлуци комисије из овог Правилника
Занимања од значаја за рад Друштва
1) за кандидате који се школују из области које су од значаја за рад СПКД
“Просвјета”, о чему одлуку доноси комисија, кандидату се додјељује од 6 до 12 бодова
Члан 24.
Када два или више кандидата, након обављеног бодовања остваре исти број бодова,
предност има кандидат:
1) са већом просјечном оцјеном у претходној школској/академској години,
2) на вишим годинама студија,
3) волонтер или на други начин активан у СПКД “Просвјета”.
Члан 25.
За ученике првог разреда средње школе просјечна оцјена се узима из завршног
разреда основне школе а за студенте прве године студија просјек оцјена из завршног
разреда средње школе.
Члан 26.
Уколико кандидат одустане од додијељење стипендије ове Фондације, стипендија се
додјељује слиједећем кандидату с ранг листе под условом да у међувремену није
остварио право на стипендију, кредит или други облик новчане накнаде која има
обиљежје стипендије.
VIII. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ КОРИСНИКА СТИПЕНДИЈЕ И
ФОНДА
Члан 27.
Друштво са стипендистом закључује уговор о стипендирању за текућу
школску/академску годину, којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Уговор о стипендирању потписује стипендиста а у име Друштва предсједник
Друштва.
Уговор о стипендирању се сачињава у три примјерка од којих два задржава
Друштво а један се лично, уз потпис о пријему, уручује стипендисти.
Члан 28.
Стипендисти се додијељена стипендија уплаћује на одговарајући рачун који
стипендиста отвори код банке, једнократно или у два једнака дијела, према одлуци
Управног одбора Друштва.
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Члан 29.
Свака од уговорних страна, због повреде уговорних обавеза, може једнострано
раскинути уговор о стипендирању.
Друштво ће једнострано раскинути уговор о стипендирању уколико установи:
1) да је стипендиста остварио право на стипендију на бази нетачних односно
неистинитих података,
2) да је напустио редовно школовање или изгубио право на њега,
3) да се без оправданог разлога не одазива на позиве за учешће у реализацији
планираних активности СПКД “Просвјета”.
Члан 30.
У случају једностраног раскида уговора о стипендирању, стипендиста је дужан у
цјелости вратити примљене стипендије.
Члан 31.
Уколико стипендиста изгуби статус стипендисте, трајно губи право на ову врсту
стипендије.
Члан 32.
Стипендиста се обавезује на волонтерски рад према потреби, а не дуже од десет сати у
току једног мјесеца, током периода за који прима стипендију.
Волонтерски рад ће се планирати и спроводити у сарадњи са СПКД “Просвјета”.
У случају неоправданог поступања стипендисте супротно одредбама овог члана
Друштво ће једнострано раскинути уговор о стипендирању.
Члан 33.
Стипендиста се обавезује да ће након окончања школовања и заснивања радног
односа радити на афирмацији и унапређењу овог Друштва, финансијски је помагати у
складу са својим могућностима и доприносити њеном трајном опстанку и
континуираном стипендирању генерација које долазе.
IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и бит ће објављен на интернет
страници СПКД “Просвјета” Сарајево, те на огласној плочи у просторијама Друштва.
Сарајево, 19.01.2021.

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Дејан Гарић
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