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Na temelju članka 51. Zakona o upravi („Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 
4/98.), Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa donosi 
 

PRAVILNIK 
o načinu i uvjetima dodjeljivanja stipendija studentima s područja 

Hercegbosanske županije  
 

I. OPĆE ODREDBE  

                                                            Članak 1. 

 
Ovim Pravilnikom uređuju se način, uvjeti, postupak i kriteriji za dodjeljivanje stipendija (u 

daljnjem tekstu: stipendiranje) studentima s područja Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: 
Županija) koji studiraju na jednom od javnih sveučilišta u Bosni i Hercegovini ili izvan njih. 

 

Članak 2. 

(1) Sredstva za stipendiranje studenata osiguravaju se u Proračunu Županije. 

(2) Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije (u daljnjem  

tekstu: Ministarstvo) odobrava stipendije redovitim studentima prve, druge, treće, četvrte i pete 

godine studija. 

(3) Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad ili su korisnici  

nekih drugih oblika novčane potpore temeljem školovanja.                                                         

 

Članak 3. 

 
(1) Broj i mjesečni iznos stipendija za određenu akademsku godinu određuje Ministarstvo  

posebnom Odlukom sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Županije.  
(2) Stipendije se dodjeljuju putem natječaja kojeg raspisuje i provodi Ministarstvo. 
(3) Stipendija se dodjeljuje stipendistima za jednu akademsku godinu i isplaćuje se  

jedanput mjesečno za period od deset (10) mjeseci. 
 

II. DODJELA STIPENDIJA 
 

Članak 4. 
 

(1) Studentske stipendije se mogu dodijeliti studentima u slijedećim kategorijama: 
Kategorija 1: Uspješni studenti, 
Kategorija 2: Studenti slabijeg imovnog stanja. 
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(2) Stipendije se dodjeljuju prema rang-listi kandidata u svakoj kategoriji, te broju 

stipendija koje se po odluci, dodjeljuju za svaku akademsku godinu.  
(3) Ukoliko se na natječaju za određenu kategoriju ne prijavi dovoljan broj studenta, 

stipendija će se dodijeliti studentima druge kategorije za koju je Natječaj za dodjelu stipendija 
raspisan. 

 

Članak 5. 
 
 (1) Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu uspješnim studentima imaju studenti koji 

ispunjavaju sljedeće posebne uvjete: 
1. studenti prve godine studija koji su tijekom cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja 

ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,70; 
2. studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija koji su tijekom cjelokupnog 

fakultetskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00 (8,00). 
 

Članak 6. 

 

  Kriteriji za dodjelu stipendija za ovu kategoriju su:  
- prosjek ocjena, 
- godina studija.  

Članak 7. 

 
(1) Svaki kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 5. ovog Pravilnika ima polaznu osnovicu  

od 10 bodova. 

(2) Polazna osnovica iz stavka 1. ovog članka se uvećava:  
Za uspjeh tijekom studija (prosječna ocjena): 
a) 4,0 – 4,5 (8,0 – 8,5) …………………………………2 boda, 
b) 4,6 – 4,9 (8,6 – 8,9) …………………………………4 boda, 
c) 5,0 (9,0) ……………..……………………………  6 bodova. 
 
Za uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja (samo za studente prve godine): 
a) 4,70 – 4,80 ………..………………………………… 2 boda, 
b) 4,81 – 4,99……………………………………………4 boda, 
c) 5,00 …………………..………………………………6 bodova. 
(3) Student koji je dobio rektorovu ili dekanovu nagradu dobiva 2 boda. 
(4) Za svaku redovitu godinu studija studenti iz ove kategorije dobivaju po 1 bod. 

 

Članak 8. 

 
U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova prednost će imati kandidat koji  

ima bolju prosječnu ocjenu. 
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Članak 9. 
 

(1) Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije studentima slabijeg imovnog 
stanja imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće posebne uvjete: 

1. uvjet prihoda – student treba biti iz obitelji u kojoj prihod po članu obitelji ne prelazi 
150,00 KM; 

2. uvjet ocjene  - studenti koji su tijekom studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,00 
(7,00) odnosno 4,00 tijekom srednjoškolskog obrazovanja ako su studenti prve godine. 

 

Članak 10. 

 

Kriteriji za dodjelu stipendija za ovu kategoriju su:  
- prihod po članu obitelji, 
- socijalno ekonomski status, 
- prosjek ocjena. 
  

Članak 11. 

 
(1) Svaki kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 9. ovog Pravilnika ima polaznu osnovicu 

od 10 bodova. 

(2) Polazna osnovica iz stavka 1. ovog članka se uvećava:  
Prema prihodu po članu obitelji  
a) od 0 KM do 50 KM……………………………………………....……5 bodova, 
b) od 51 KM do 100 KM ………………………………..……………..…3 boda, 
c) od 101 KM do 150 KM ..………………………………………….…  2 boda. 
 
Socijalno ekonomski status: 
Student bez oba roditelja…………………………………………………...3 boda 
Studenti djeca branitelja……………………………………………………2 boda 
Studenti sa osobnim invaliditetom sa oštećenjem organizma: 
a) osobni invaliditet sa oštećenjem organizma 100% …….………………5 boda 
b)  osobni invaliditet sa oštećenjem organizma od 60% do 90%……….…3 boda 
c) osobni invaliditet sa oštećenjem organizma od 20% do 60% ……….…2 boda 
 
Za uspjeh tijekom studija (prosječna ocjena) 
a) 3,0 – 3,5 (7,0 – 7,5) …………………………………1 bod, 
b) 3,6 – 4,0 (7,6 – 8,0) …………………………………2 boda, 
c) 4,1 -5,0 (8,1 - 9,0)   ………………………………  3 boda. 
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Za uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja (samo za studente prve godine) 
a) 4,0 – 4,5 ………..…………………………………… 1 bod, 
b) 4,6 – 4,9………………………………………………2 boda, 
c) 5,00 …………………..………………………………3 boda. 
(3) Ukoliko student potiče iz obitelji u kojoj, pored njega, redovito studira još jedan ili više  

članova obitelji, za svakog takvog člana dobiva po 2 boda. 
(4) Članovi obitelji su roditelji, te braća i sestre koji žive u zajedničkom kućanstvu. 
 

Članak 12. 

 
(1) U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova prednost će imati kandidat 

koji ima veći broj bodova po kriteriju prihoda po članu obitelji, a ako su i prema toj osnovi 
izjednačeni onda temeljem prosječne ocjene. 

 

III. POSTUPAK DODIJELE STIPENDIJA  
 

Članak 13. 

 
(1) Ministarstvo, u pravilu od 1. studenoga tekuće godine, raspisuje natječaj za dodjelu  

stipendija za tekuću akademsku godinu i objavljuje ga u na WEB stranici i oglasnoj ploči Vlade 
Hercegbosanske županije. 

(2) Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se Ministarstvu, koje formira  
Povjerenstvo za rješavanje zahtjeva za dodjelu studentskih stipendija.  

(3) Povjerenstvo broji tri (3) člana. 
                                                    

Članak 14. 

 
(1) Uz prijavu na natječaj zainteresirani studenti obvezni su priložiti dokumentaciju koja  

dokazuje da ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije.   
(2) Svi kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz prijavu dužni su priložiti: 
-  potvrdu mjerodavnog tijela o mjestu prebivališta koji ne može biti stariji od tri (3) 

mjeseca,  
-  potvrdu javne visokoškolske ustanove o redovitom upisu u tekuću godinu studija i 

potvrda javne visokoškolske ustanove o redovitom studiranju, 
-  potvrdu javne visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tijekom studija, a student koji je 

upisao prvu (I.) godinu studija potvrdu o prosječnoj ocjeni tijekom srednjoškolskog obrazovanja,  
- ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju ili novčanu potporu po nekoj drugoj osnovi.  
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Članak 15. 

 
 (1) Kandidati za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja osim 
dokaza iz članka 14. prijavi na natječaju prilažu i sljedeće dokaze: 

-  potvrdu poslodavca o prihodima članova obitelji ostvarenih u zadnja tri mjeseca prije 
podnošenja prijave za natječaj za dodjelu stipendija,  

-  potvrdu o mirovini za članove obitelji isplaćena u zadnja tri mjeseca prije podnošenja 
prijave za natječaj za dodjelu stipendija ili uvjerenje od Mirovinskog fonda da nije korisnik 
mirovine,  

-  potvrdu Porezne uprave o prihodima članova obitelji prema drugim osnovama, 
-  potvrdu Zavoda o zapošljavanju o prijavi radno sposobnih članova obitelji,  
-  potvrdu o zajedničkom kućanstvu, 
-  rješenje mjerodavnog tijela o utvrđenom oštećenju organizma (ukoliko kandidat ima 

oštećenje organizma), 
- izvod iz matične knjige umrlih na ime roditelja ( ukoliko je kandidat dijete bez jednog ili 

oba roditelja), 
- potvrda nadležnog tijela da je roditelj imao status branitelja ( ukoliko je kandidat dijete 

branitelja),  
- potvrdu javne visokoškolske ustanove o redovitom studiju za drugog člana obitelji (za 

obitelji sa dvoje i više studenata). 
 

Članak 16. 
 

(1) Povjerenstvo dostavlja popisnu rang listu o dodjeli stipendija Ministarstvu koje donosi  
odluku o dodjeli stipendije. 

(2) Odluka o dodjeli stipendije dostavlja se svim studentima koji su sudjelovali na  
natječaju za dodjelu stipendija.  

(3) Protiv Odluke o dodjeli stipendije može se uložiti prigovor u roku od osam dana od  
dana prijema Odluke o dodjeli stipendije. Odluka o prigovoru je konačna. 
 
 

IV. PRAVA I OBVEZE  
Članak 17. 

 
(1) Prava, obveze i odgovornosti davatelja stipendije i primatelja stipendije uređuju se   

ugovorom o dodjeli stipendije kojeg potpisuju Ministarstvo i stipendist. 
(2) U vrijeme sklapanja ugovora o dodjeli stipendije, kao i za vrijeme trajanja ugovora 

student ne može primati niti jednu drugu stipendiju. 
(3) Student koji ne obavijesti Ministarstvo o okolnostima iz stavka 2. ovog članka, dužan  

je, za razdoblje u kojem je, pored stipendije, primao stipendiju po nekoj drugoj osnovi, vratiti 
primljeni iznos stipendije. 
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Članak 18. 

 
Visinu iznosa mjesečne stipendije, broj korisnika stipendija,  kao i druga pitanja bitna za 

dodjelu stipendija uređuje Ministarstvo za svaku akademsku godinu posebnom odlukom. 

 

Članak 19. 

 
(1) Stipendija se isplaćuje u deset (10) jednakih mjesečnih rata i isplaćuje se putem  

studentskog računa. 
(2) Korisnik stipendije gubi pravo na daljnju isplatu stipendije, ako u tijeku akademske 

godine: 
- bude upućen na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od tri (3) mjeseca i više; 
- bude mu izrečena stegovna mjera isključenja sa Sveučilišta; 
- odustane od daljnjeg studiranja,  
- promjenom studija u tijeku akademske godine; 
- po nekoj drugoj osnovi prestane mu status redovitog studenta. 

 

Članak 20. 

 
(1) Nakon završetka studija stipendist je dužan radit na području Hercegbosanske županije  

dvostruko vrijeme primanja stipendije. 
(2) Ako se korisnik stipendije ne uspije zaposliti u roku od šest (6)  mjeseci od završetka  

studija bit će oslobođen vračanja novčanog iznosa primljenog tijekom stipendiranja. 
(3) U slučaju neispunjenja ugovorenih obveza od strane korisnika stipendije, stipendist je  

dužan vratiti cjelokupni iznos stipendije koji je primio tijekom studiranja. 
 

V. ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 21. 

 

Stipendisti koji su započeli primati stipendije sukladno propisima koji su vrijedili do 

stupanja na snagu ovog Pravilnika, završit će stipendiranje sukladno istim, kao i izvršavanje 

obveza nastalih potpisanim ugovorima na osnovu tada važećih propisa. 

 

Članak 22. 

 
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeli stipendija 

redovitim studentima dodiplomskih i diplomskih studija s područja Hercegbosanske županije 
(„narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 2/16.).  
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Članak 23. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u «Narodnim novinama 

Hercegbosanske županije» 

 

 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA  
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa 
 
Broj: 06-01-02-2927/21.  
Livno, 26. studenoga 2021. godine 

  M I N I S T R I CA   
         Gordana Nakić 

                    
 
 


