
 На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске, број 97/16, 36/19 и 61/21), Одлуке СО-е Угљевик о стипендирању 

редовних студената за школску 2020/2021 годину (,,Службени билтен Општине 

Угљевик, број 7/21), Oдлуке о додјели стипендија студентима првог циклуса на 

високошколским установама (,,Службени билтен Општине Угљевик, број 7/21) и 

Закључка Скупштине општине Угљевик (,,Службени билтен општине Угљевик'', број 

10/21) након истека рока по приговорима учесника конкурса за додјелу студентских 

стипендија, Начелник општине Угљевик,  д о н о с и 

 

КОНАЧНУ ОДЛУКУ 

О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

  Додјељује се студентска стипендија за школовање само за једну годину у износу 

од 170,00 КМ мјесечно за период од 10 мјесеци у току године, за успјешне студенте 

првог циклуса са просјеком 9,01 и више, а који су положили све испите из претходне 

године, и то: 

1. Јована (Предраг) Старчевић, Угљевик, Медицински факултет (Медицина), VI година, 

просјек оцјена 10,00. 

2. Милан (Бранислав) Секулић, Угљевик, Факултет техничких наука (Софтверско 

инжењерство и информационе технологије), II година, просјек оцјена 9,70. 

3. Слободан (Душан) Драгић, Тутњевац, Рударско-геолошки факултет, III година, 

просјек оцјена 9,42. 

4. Миа (Радинка) Јовић, Малешевци, Медицински факултет (Одсјек здравствених 

студија-студиј радиолошке технологије), III година, просјек оцјена 9,41. 

5. Зорана (Миле) Шарчевић, Равно Поље, Филозофски факултет (Социјални рад), III 

година, просјек оцјена 9,31. 

6. Зорица (Драган) Јовић, Угљевичка Обријеж, Медицински факултет (Специјална 

едукација и рехабилитација), III година, просјек оцјена 9,15. 

7. Жељко (Васо) Трифковић, Угљевик,  Хемијски факултет, III година, просјек оцјена 

9,13. 

8. Биљана (Миленко) Гаврић, Угљевик, Факултет техничких наука (Енергетика и 

процесна техника), IV година, просјек оцјена 9,09. 

9. Виолета (Петар) Мирковић, Мезграја, Филозофски факултет (Социјални рад), III 

година, просјек оцјена 9,08. 

Члан 2. 

  Додјељује се студентска стипендија за школовање само за једну годину у износу 

од 150,00 КМ мјесечно за период од 10 мјесеци у току године, за успјешне студенте 

првог циклуса са просјеком 9,01 и више, а који нису положили све испите из претходне 

године и то: 

1. Јована (Јеленко) Станковић, Доње Забрђе, Филозофски факултет (Социјални рад), IV 

година, просјек оцјена 9,56. 



2. Божидар (Цвијетин) Јешић, Тутњевац, Факултет ветеринарске медицине, IV година, 

просјек оцјена 9,25. 

Члан 3. 

Додјељује се студентска стипендија за школовање само за једну годину у износу од 

170,00 КМ мјесечно за период од 10 мјесеци у току године, за студенте дефицитарних 

занимања, а који су положили све испите из претходне године, и то: 

 

1.Мила (Ранко) Миловановић, Мезграја, Факултет техничких наука (Енергетика и 

процесна техника), IV година, 35 бодова, 

2. Рада (Миленко) Ристић, Доња Трнова, Факултет техничких наука (Саобраћај и 

транспорт), III година, 24 бода, 

3. Јована (Душан) Тејић, Горња Трнова, Медицински факултет (Одсјек здравствених 

студија-студиј медицинско лабораторијске дијагностике), III година, 24 бода, 

 

Члан 4. 

Додјељује се студентска стипендија за школовање само за једну годину у износу од 

150,00 КМ мјесечно за период од 10 мјесеци у току године, за студенте дефицитарних 

занимања, а који нису положили све испите из претходне године, и то: 

 

1. Тамара (Синиша) Тешановић, Равно Поље, Медицински факултет (медицинска 

рехабилитација), IV година, 35 бодова,  

2. Милорад (Љубо) Јењић, Угљевичка Обријеж, Рударско-геолошки факултет, III 

година, 29 бодова, 

3. Марија (Љубомир) Петровић, Доње Забрђе, Факултет техничких наука (енергетика, 

електроника и телекомуникације), III година, 25 бодова, 

4. Неда (Борислав) Павловић, Равно Поље, Медицински факултет (медицина), III 

година, 24 бода, 

5. Драгана (Горан) Стевановић, Доња Трнова, Факултет техничких наука (машинско 

инжењерство), IV година, 24 бода, 

6. Милица (Димитрије) Ђокић, Тутњевац, Природно-математички факултет (Хемија, 

биохемија и заштита животне средине), III година, 24 бода, 

7. Драган (Будимко) Томић, Стари Угљевик, Факултет техничких наука (производно 

машинство), IV година, 24 бода, 

8. Немања (Милорад) Максимовић, Забрђе, Факултет техничких наука (производно 

машинство), IV година, 24 бода, 

9. Нермина (Нихад) Реџић, Јањари, Медицински факултет (одсјек здравствених студија 

– студиј сестринства), IV година, 22 бода, 

10. Миленко (Јеленко) Станковић, Доње Забрђе, Факултет техничких наука 

(Енергетика, електроника и телекомуникације, микрорачунарска електроника), II 

година, 22 бода, 

11. Раде (Ацо) Миловановић, Угљевик, Факултет техничких наука (Саобраћај и 

транспорт), IV година, 22 бода, 

12. Милана (Ацо) Пајић, Угљевик, Факултет техничких наука (Енергетика и процесна 

техника), IV година, 22 бода, 



13. Славко (Драган) Гајић, Тутњевац, Факултет техничких наука (Производно 

машинство), IV година, 22 бода, 

14. Славица (Митар) Нешковић, Мезграја, Факултет техничких наука (Производно 

машинство), IV година, 22 бода, 

15. Дејан (Мирослав) Рикић, Доња Трнова, Факултет техничких наука (Мехатроника), 

III година, 22 бода, 

16. Дејан (Радо) Зарић, Угљевик Село, Рударско-геолошки факултет, III година, 20 

бодова, 

17. Томислав (Предраг) Новаковић, Угљевик, Медицински факултет (Медицина), V 

година, 20 бодова, 

18. Милорад (Миодраг) Јешић, Тутњевац, Факултет техничких наука (Енергетика и 

процесна техника), IV година, 20 бодова, 

19. Драгана (Ђојо) Јовановић, Горње Забрђе, Едукацијско-рехабилитацијски факултет 

(логопедија и аудиологија), II година, 18 бодова, 

20. Никола (Милан) Бабић, Угљевик Село, Висока техничка школа струковних студија 

(машинско инжењерство), II година, 18 бодова, 

21. Марко (Миленко) Јовић, Угљевик, Медицински факултет (Медицина), II година, 18 

бодова, 

22. Николина (Драган) Јовановић, Угљевик, Едукацијско-рехабилитацијски факултет, II 

година, 18 бодова, 

23. Кристина (Радослав) Лукић, Угљевик, Машински факултет (Машинско 

инжењерство), III година, 18 бодова, 

24. Јовица (Зоран) Радивојевић, Угљевик – Модран, Факултет техничких наука 

(Графичко инжењерство и дизајн), II година, 18 бодова, 

25. Божидар (Жико) Митровић, Угљевик, Факултет техничких наука (Производно 

машинство), III година, 18 бодова, 

26. Весна (Лазар) Василић, Малешевци, Факултет техничких наука (Мјерење и 

регулација), IV година, 18 бодова, 

27. Данијела (Здравко) Манојловић, Тутњевац, Медицински факултет (Фармација), II 

година, 16 бодова, 

28. Стојан (Милан) Николић, Доња Трнова, Факултет техничких наука (Рачунарство и 

аутоматика), III година, 16 бодова, 

29. Дарко (Цвијетин) Грујичић, Угљевик, Факултет техничких наука (Енергетика, 

електроника и телекомуникације, микрорачунарска електроника), II година, 14 бодова. 

 

Члан 5. 

            Додјељује се студентска стипендија за школовање само за једну годину у износу 

од 170,00 КМ мјесечно за период од 10 мјесеци у току године и то: 

1.  Даница (Цвијетин) Живковић, Горње Забрђе, Педагошки факултет, IV година, 16 

бодова, 

2. Зорица (Митар) Шешлић, Тутњевац, Висока медицинска школа, III година, 14 

бодова, 

3. Бојана (Миладин) Кнежевић, Доње Забрђе, Педагошки факултет, III година, 14 

бодова. 



Члан 6. 

            Додјељује се студентска стипендија за школовање само за једну годину у износу 

од 150,00 КМ мјесечно за период од 10 мјесеци у току године и то: 

 

1. Ивана (Горан) Јовић, Угљевик, Филолошки факултет (Словачки језик, књижевност и 

култура), III година, 21 бод, 

2. Јована (Јовица) Арсеновић, Равно Поље, Медицински факултет (Стоматологија), III 

година, 21 бод, 

3. Зорица (Раденко) Ђокић, Богутово Село, Педагошки факултет, II година, 18 бодова, 

4. Ранка (Ранко) Миловановић, Мезграја, Факултет пословне економије, II година, 17 

бодова, 

5. Данијела (Слободан) Стевић, Угљевик, Правни факултет, III година, 17 бодова, 

6. Јелена (Јовица) Арсеновић, Равно Поље, Технолошки факултет, III година, 17 бодова, 

7. Жељана (Даца) Гаврић, Угљевик, Факултет организационих наука, IV година, 16 

бодова, 

8. Весна (Слободан) Стевић, Угљевик, Факултет пословне економије, II година, 15 

бодова, 

9. Страхиња (Сретен) Мирковић, Мезграја, Висока техничка школа струковних студија, 

III година, 15 бодова, 

10. Кристина (Жељко) Стевановић, Мезграја, Медицински факултет (Стоматологија), 

III година, 14 бодова, 

11. Томислав (Радован) Цвијетиновић, Коренита, Музичка академија, IV година, 14 

бодова, 

12. Небојша (Миладин) Томић, Угљевик, Факултет безбједносних наука, IV година, 14 

бодова, 

13. Гордана (Славко) Јовић, Тутњевац, Филозофски факултет (Социјални рад), II 

година, 13 бодова,  

14. Милијан (Радо) Николић, Равно Поље, Педагошки факултет, III година, 12 бодова, 

15. Милан (Јовица) Перић, Угљевик, Медицински факултет (Стоматологија), III година, 

12 бодова,  

16. Маријана (Весна) Џувелековић, Угљевик, Природно-математички факултет 

(биологија и екологија), IV година, 12 бодова, 

17. Милица (Тешо) Лазић, Угљевик, Факултет политичких наука, III година, 10 бодова, 

18. Јелена (Рајо) Петровић, Угљевик, Биолошки факултет, III година, 10 бодова, 

19. Наташа (Раденко) Станојевић, Угљевик, Факултет безбједносних наука, III година, 

10 бодова,  

20. Неђо (Славиша) Гајић, Стари Угљевик, Факултет спорта и физичког васпитања, III 

година, 10 бодова, 

21. Пелка (Вајо) Кнежевић, Угљевик, Факултет за криминалистику, криминологију и 

сигурносне студије, IV година, 10 бодова, 

22. Сања (Радивоје) Радовановић, Угљевик Село, Природно-математички факултет 

(Географија, туризам и хотелијерство), II година, 10 бодова, 

23. Цица (Васо) Гајић, Угљевик Село, Факултет безбједности, III година, 10 бодова, 



24. Дарко (Драгослав) Илић, Угљевик, Факултет техничких наука (Индустријско 

инжењерство и инжењерски менаџмент), III година, 10 бодова, 

25. Миљан (Милован) Савић, Тутњевац, Медицински факултет (Одсјек здравствених 

студија- студиј физиотерапије), III година, 10 бодова, 

26. Ивана (Миленко) Лазић, Малешевци, Педагошки факултет, II година, 10 бодова, 

27. Теодора (Мирчета) Торлаковић, Коренита, Академија струковних студија, Одсјек 

висока здравствена школа, III година, 10 бодова, 

28. Јована (Слађана) Сандо, Угљевик, Филозофски факултет, II година, 8 бодова, 

29. Кристина (Миленко) Симић, Угљевик, Академија струковних студија, Одсјек 

висока здравствена школа, III година, 8 бодова,  

30. Михајло (Ненад) Видојевић, Угљевик, Машински факултет, III година, 8 бодова, 

31. Саја (Иван) Шешлић, Тутњевац, Филозофски факултет, II година, 6 бодова, 

32. Тијана (Радивоје) Сандић, Угљевик, Факултет пословне економије, II година, 4 

бода. 

Члан 7. 

Додјељује се студентска стипендија за школовање само за 6 мјесеци у току 

године (октобар 2020. – март 2021.) с обзиром да је студент апсолвент, у износу од 

150,00 КМ мјесечно, и то: 
 

1. Миодраг (Милан) Петровић, Угљевичка Обријеж, Факултет техничких наука 

(Саобраћај и транспорт), апсолвент, 22 бода, 

2. Немања (Сретен) Лукић, Угљевик, Факултет техничких наука (Геодезија и 

геоматика), апсолвент, 22 бода. 

Члан 8. 

            Ова одлука је коначна и против ње се не може изјавити жалба, а ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном билтену општине Угљевик''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина општине Угљевик је на сједници одржаној 02.03.2021. године 

донијела Одлуку о стипендирању четрдесет редовних студената са подручја Општине 

Угљевик за 2020/2021. школску годину („Службени билтен општине Угљевик“, број 

3/21). 

 На основу скупштинске одлуке Начелник Општине Угљевик је расписао 

конкурс за додјелу четрдесет студентских стипендија број: 02-67-3/21 од 16.03.2021. 

године. Расписани конкурс је био објављен у дневним новинама „Глас Српске“, на 

огласној табли Скупштине општине Угљевик и на web сајту Општине. 

 

На расписани конкурс се пријавило 86 студената. 

 

 Пријаве за додјелу студентских стипендија су достављене Комисији за додјелу 

студентских стипендија. Комисија је размотрила све пријаве на конкурсу и на основу 

приложене документације, а по Правилнику о  критеријумима за додјелу студентских 

стипендија (,,Службени билтен Општине Угљевик,, број: 8/10), утврдила је да је 

Правилник застарио и да поједине изјаве не одговарају стварном стању, те након тога је 

донијела одлуку да се Конкурс за додјелу студентских стипендија у школској 

2020/2021. години поништи и распише нови. 



 На сједници СО-е Угљевик, одржаној 28.05.2021. године донесена је Одлука број 

01-67-92/21 којом се ставља ван снаге Одлука о стипендирању редовних студената за 

школску 2020/2021. годину, број: 01-67-2/21 од 02.03.2021. године (,,Службени билтен 

општине Угљевик'', број: 3/21), након чега је Начелник општине донио Одлуку о 

поништењу конкурса број: 02-67-93/21 од 14.06.2021. године. 

 

 На сједници СО-е Угљевик, одржаној 29.07.2021. године, донесена је Одлука о 

стипендирању педесет редовних студената за школску 2020/2021. годину (,,Службени 

билтен општине Угљевик'', број 7/21) и Одлука о додјели стипендија студентима првог 

циклуса на високошколским установама (,,Службени билтен општине Угљевик'', број 

7/21).   

Након тога Начелник општине је расписао Поновни конкурс за додјелу педесет 

студентских стипендија за школску 2020/2021. годину, број: 02-67-97/21 од 13.08.2021. 

године. Расписани поновни конкурс је био објављен у дневним новинама „Глас 

Српске“, на огласној табли Скупштине општине Угљевик и на web сајту Општине. 

 

 На расписани Поновни конкурс пријавило се 84 студента. 

 

 Пријаве су достављене Комисији за додјелу студентских стипендија која је 

размотрила све приспјеле пријаве на конкурс и на основу приложене документације 

констатовала следеће: од 84 пријављена студента, 4 студента не испуњавају услове, и 

то: 2 студента добијају стипендију од РиТЕ Угљевик  (не испуњавају услов из члана 8. 

тачка 7. Одлуке о додјели стипендија студентима првог циклуса на високошколским 

установама ,,Службени билтен Општине Угљевик, број 7/21), и то: Јелена (Момчило) 

Стокановић, студент треће године на Факултету техничких наука-софтверске и 

информационе технологије у Новом Саду и Младен (Слободан) Стевановић, студент 

друге године Медицинског факултета-студијски програм радиолошка технологија и  2 

студента мастер студија (не испуњавају услов из члана 1. Одлуке о додјели стипендија 

студентима првог циклуса на високошколским установама ,,Службени билтен Општине 

Угљевик, број 7/21), и то: Јована (Цвијетин) Симић, Архитектонски факултет и Милан 

(Милко) Мирковић, Православни богословски факултет. 

 

 На сједници СО-е Угљевик, одржаној 21.10.2021. године, донесен је Закључак да 

се студентске стипендије за школску 2020/2021. годину додјељују умјесто за 50 

студената, свим 82 студентима који су се пријавили и испуњавају услове расписаног 

конкурса за додјелу стипендија (,,Службени билтен општине Угљевик'', број 10/21). 

 

 Од 80 студената који по Одлуци о додјели стипендија студентима првог циклуса 

на високошколским установама (,,Службени билтен општине Угљевик'', број 7/21)   

испуњавају услове, пријавило се 11 студената, који у складу са чланом 5. став 1. тачка 

2. имају право на стипендију као приоритет и 32 студента који у складу са чланом 5. 

став 1. тачка 3. подтачка в. такође имају право на стипендију као приоритет. 

 

 У складу са чланом 7. тачка 3. Одлуке којом је регулисано да, након студената 

по приоритету, право на стипендију имају и други студенти, Комисија је извршила 

бодовање, те је на основу успјеха из претходног школовања, уписане године студија и 



социјалног статуса студената  формирала ранг листу, након чега је Начелник општине 

Угљевик донио Одлуку о додјели студентских стипендија бр: 02-67-121/21 од 

30.12.2021. године. 

 

 На Одлуку о додјели студентских стипендија бр: 02-67-121/21 од 30.12.2021. 

године није било приговора. 

 

 На основу свега изложеног ријешено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

 

OБРАЂИВАЧ: 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

ПО НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА   

ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

  

_________________________                                                   ________________________ 

Верица Петровић, дипл.правник Василије Перић, дипл. ек.                                                                                                                                                                                                  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                             

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                               

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                             

Број: 02/3-67-1/22 

Датум, 01.02.2022. године 


