
14. фебруар, 2022. године. 

На основу чланова 8. и 32. Статута СПКД „Просвјета“ Сарајево, те чланова 3. и 

5.  Правилника о додјели стипендија ученицима и студентима СПКД „Просвјета“ 

Управни одбор СПКД „Просвјета“ Сарајево расписује:   

КОНКУРС 

 

за додјелу стипендија ученицима и студентима у школској/академској 2021/2022 

години 

 

I 

Расписује се конкурс за додјелу  стипендија за школску/академску 2021/2022 годину. 

 

II 

Стипендије се додјељују за академску 2021/2022 годину и исплаћиваће се за 10 

(десет) мјесеци трајања школске/академске године. 
Износ стипендије за ученике основне школе је 80 КМ мјесечно (800 КМ за цијелу 

школску годину). 
Износ стипендије за ученике средње школе је 100 КМ мјесечно (1000 КМ за цијелу 

школску годину). 
Износ стипендије за студенте је 120 КМ мјесечно (1200 КМ за цијелу академску 

годину). 
 

III 

Услови за додјелу стипендија су: 
да је кандидат држављанин БиХ, 
да кандидат и чланови породичног домаћинства имају пребивалиште на подручју 

кантона Сарајево, 
да је кандидат редован ученик/студент који први пут уписује школску/академску годину 

и 
да није корисник стипендије по другом основу. 

IV 

 

Право учешћа на конкурсу имају редовни ученици основних и средњих школа са 

просјеком оцјена 3,5 и више и редовни студенти првог и другог циклуса студија на 

једној од јавних високошколских установа, са пребивалиштем на подручју кантона 

Сарајево, са просјеком оцјена 7,5 и више, а који нису корисници стипендија или другог 

облика новчане накнаде која има обиљежје стипендије од неког другог правног или 

физичког лица. 

V 

Стипендија може бити додијељена само једном ученику, односно једном студенту из 

исте породице. Уколико право за добијање  стипендије остваре ученик и студент из 

исте  породице, стипендија се додјељује студенту. 



VI 

Уз пријаву на конкурс за додјелу стипендија кандидати су дужни приложити: 
-   попуњен захтјев за додјелу стипендије (доступан на wеб страници или у 

просторијама Друштва); 
-   увјерење о држављанству, 
-   биографију кандидата (за ученике средње школе и студенте) 
-   увјерење о сталном мјесту пребивалишта (ЦИПС), издатом након објављивања 

конкурса, 
-   увјерење о редовном упису у школску/академску годину, 
-   фотокопија свједочанства о претходно завршеном разреду или фотокопија школске 

књижице (за ученике), потврда високошколске установе о положеним испитима и 

просјечној оцјени кандидата оствареној у претходној академској години, копија индеxа 

са страницама уписаних предмета по семестрима и оцјенама (за студенте), 
-    писмена изјава кандидата (или родитеља или старатеља уколико се ради о 

малољетној особи) да ли је до сада био корисник стипендије, кредита или другог 

облика новчане накнаде која има обиљежје стипендије од другог правног или физичког 

лица (образац изјаве доступан на wеб страници или у просторијама Друштва – 

попунити и потписати), 
-   доказ о освојеном једном од прва три мјеста на 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, као и 

потврду о плаћеној чланарини у СПКД „Просвјета“ за кандидата или једног од 

родитеља или старатеља уколико је кандидат малољетно лице (фотокопија потврде о 

плаћеној чланарини или чланске карте), 
-  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 (а ако лице није пријављено 

на Биро за запошљавање, увјерење испоставе Порезне управе) 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%), 
-   препоруке (уколико су доступне). 

VII 

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања, а исти ће бити 

објављен на огласној плочи и веб страници СПКД „Просвјета“ Сарајево. 
 

Комисија за додјелу стипендија размотриће пристигле пријаве на конкурс, сачинити 

записник о раду, извршити бодовање и утврдити привремену ранг листу кандидата 

који испуњавају услове прописане конкурсом. Привремена ранг листа кандидата за 



додјелу стипендија објављује се на огласној плочи и wеб страници СПКД „Просвјета“ 

Сарајево. На привремену ранг листу се може изјавити приговор Управном одбору 

Друштва у року од 7 (седам) дана од дана објављивања исте. Одлука Управног одбора 

по приговору је коначна. Након рјешавања приговора Управни одбор утврдиће коначну 

ранг листу кандидата за додјелу стипендија, која се објављује на огласној плочи и wеб 

страници СПКД „Просвјета“ Сарајево. 
Након проведеног поступка биће објављено мјесто и вријеме потписивања уговора о 

стипендирању и начин исплате стипендије. 

 

VIII 

Фотокопије које се предају као пратећа документација на конкурс не морају бити 

овјерене, али кандидат је у обавези да у случају добијања стипендије, прије 

закључивања уговора о стипендирању достави овјерене фотокопије потребне 

документације. У случају неиспуњавања претходних ставки кандидат губи право на 

додјелу стипендије. 
 

 

IX 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

Пријаве на конкурс са документацијом доставити на адресу: 

 

СПКД „Просвјета“ Сарајево 
Симе Милутиновића Сарајлије 1 
71000 Сарајево 
 

Или лично у просторијама Друштва, сваким радним даном од 10 до 14 часова. 

Сарајево, 14.02.2022. године 

 


