
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ 
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На пснпву шлана 2. Правилника п суфинансираоу прпграма и прпјеката студентских прганизација 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 33/11, 63/13 и 13/17), Министарствп прпсвјете и 
културе Републике Српске расписује: 
  

Ј А В Н И    К О Н К У Р С 
за суфинансирање програма и пројеката студентских организација 

високошколских установа у Републици Српској за 2017. годину 
 

I 
 
Расписује се јавни кпнкурс за суфинансираое прпграма и прпјеката студентских прганизација 
виспкпщкплских устанпва за 2017. гпдину, из сљедећих пбласти: 
 1. студентскп прганизпваое, међунарпдна сарадоа, прганизација међунарпдних 
студентских скуппва и сусрета, укљушиваое у међунарпдне студентске аспцијације и ушещће у 
заједнишким активнпстима, ппсјета међунарпдним студентским скуппвима и сусретима, 
 2. струшни прпграми, трибине и предаваоа, наушнп-струшни радпви, прпјекти и елабпрати 
пд интереса за систем виспкпщкплскпг пбразпваоа,  
 3. сппртске и културне активнпсти и едукација, 
 4. студентски медији и 
 5. пстали прпјекти кпји дппринпсе унапређеоу студентскпг рада и прганизпваоа, 
студентскпг стандарда, заступаоу интереса и права студената. 
 

II 
 

Правп ппднпщеоа пријаве на Јавни кпнкурс за суфинансираое прпграма и прпјеката студентских 
прганизација виспкпщкплских устанпва у Републици Српскпј, за 2017. гпдину из пбласти 
наведених у ташки I имају: 

1. студентска представнишка тијела изабрана према Закпну п виспкпм пбразпваоу 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 ,84/12, 108/13,  44/15 и 90/16), 

2. студентске прганизације регистрпване кпд надлежних пргана у складу са важећим 
закпнским прпписима, 

3.  аспцијације студентских прганизација. 
 

III 
 
Средства за пве намјене предвиђена су у бучету Министарства прпсвјете и културе 
(прганизаципни кпд 0813) на ппзицији 415200 – Текући грантпви студентским прганизацијама. 
Накпн спрпведене кпнкурсне прпцедуре, министар ће пдпбравати финансијска средства за текућу 
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гпдину, у складу са мјесешнп распплпживим средствима на ставци грантпви – текући грантпви 
студентским прганизацијама, кпја су намијеоена за ппмпћ студентским прганизацијама из ташке II 
пвпг кпнкурса.  

IV 
 
Студентске прганизације из ташке II пвпг кпнкурса, ппднпсе  пријаве  на кпнкурс на пбрасцу – 
Пријава (прилпг брпј 1), кпји је пдщтампан уз пвај кпнкурс и шини оегпв саставни дип. 
 Пппуоене пријаве дпстављају се пвјерене и пптписане у щтампанпм примјерку и у 
електрпнскпм пблику, са пптребнпм дпкументацијпм, и пбавезнп садрже: 
 1. ппис прпграма или прпјекта, 
 2. пбухваћене кприснике, 
 3. циљеве прпграма или прпјекта, 
 4. пшекиване резултате, 
 5. индикатпре успјеха, 
 6. традиција прпграма или прпјекта, 
 7. датум ппшетка и заврщетка, пднпснп вријеме трајаоа прпграма или прпјекта, 
 8. мјестп или мјеста извпђеоа, 
 9. финансијски план трпщкпва за изврщаваое предлпженпг прпграма или прпјекта, са 
ппдацима п укупним трпщкпвима изврщеоа прпграма или прпјекта, са назнашеним средствима 
кпја ће се пбезбједити из властитих и других извпра, те назнашеним изнпспм средстава кпја се 
пптражују пд министарства. 
 
Студентска представнишка тијела виспкпщкплских устанпва уз Пријаву дпстављају статут, правила 
или други ппщти акт и пптврду виспкпщкплске устанпве п свпм статусу, кап и преппруке дате пд 
стране виспкпщкплских устанпва.  
Студентске прганизације и аспцијације студентских прганизација уз Пријаву пбавезнп прилажу 
рјещеое суда п регистрацији, увјереое п ЈИБ-у, пбавјещтеое п разврставаоу Завпда за статистику 
и преппруке дате пд стране виспкпщкплске устанпве. 
 

V 
 

Образац пријаве мпже се преузети на щалтеру Министарства прпсвјете и културе, зграда Владе 
Републике Српске – ламела А, и на ппрталу Владе Републике Српске, страница Министарства 
прпсвјете и културе : www.vladars.net 

VI 
 

Пријаве са пптребним дпкументима мпгу се дпставити лишнп на прптпкпл министарства или 
путем ппщте, на адресу: Министарствп прпсвјете и културе Републике Српске, Трг Републике 
Српске брпј 1, 78000 Баоа Лука, са назнакпм „Јавни кпнкурс за суфинансираое прпграма и 
прпјеката студентских прганизација виспкпщкплских устанпва у Републици Српскпј за 2017. 
гпдину“. 

VII 
 

Кпмисија за избпр прпграма или прпјеката изврщиће вреднпваое и рангираое пријављених 
прпграма и прпјеката, на пснпву ппщтих критеријума и бпдпвне скале за пцјеоиваое - утврђених 
шланпм 8. ст. 2. и 3. Правилника п суфинансираоу прпграма и прпјеката студентских прганизација. 
Прпграми и прпјекти ће се финансирати максималнп дп 80% оихпве укупне вриједнпсти.  

 
VIII 

 
Рпк за ппднпщеое пријава је 30 дана пд дана пбјављиваоа кпнкурса. 
Неблагпвремене и непптпуне пријаве неће се узимати у разматраое. 
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IX 
 
Јавни кпнкурс биће пбјављен у дневним нпвинама кап и на ппрталу Владе Републике Српске, 
страница Министарства прпсвјете и културе : www.vladars.net  
Акп кпнкурс не буде пбјављен истпвременп, рпк за ппднпщеое пријава рашуна се пд дана 
пбјављиваоа у дневним нпвинама.         
       
          М И Н И С Т А Р  
                                                                                                               
                                                                                                                                др Дане Малещевић    
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                                                                                                                                                 Прилпг брпј 1.                                         
П   Р   И   Ј  А   В   А 

 

Студентска прганизација  

   
 Статус 

Студентскп представнишкп тијелп  

Сампстална студентска прганизација  

Аспцијација студентских прганизација  

Остали пблици прганизпваоа студената  

 
Ппдаци п ппднпсипцу пријаве прпграма или прпјекта 

Осниваш  

Гпдина псниваоа  

Адреса студентске прганизације  

Телефпн/факс  

Интернет адреса; е-маил  

Брпј шланпва студентске прганизације  

Одгпвпрна пспба  

Матишни брпј студентске прганизације  

ЈИБ   

Ппслпвна банка  

Брпј жирпрашуна  

 

Назив прпјекта или  
прпграма 

 

Област  
- шлан 5. Правилника  

 

 
Опис прпграма или прпјекта 

 
Опщти ппис: 
 
- прганизаципни пдбпр; ппдаци п шланпвима пдбпра, са прилпженим кппијама лк, 
- ппис прпграма или прпјекта (план активнпсти), 
- метпде и врсте активнпсти за прпвпђеое прпграма или прпјекта, 
- дпкументација п прпграму или  прпјекту ( планпви, цртежи, прпјекције и сл), 
- кприсници пбухваћени прпгрампм или прпјектпм, брпј и структура, 
- циљеви кпји се ппстижу прпвпђеоем предлпженпг прпграма или прпјекта, 
- пшекивани резултати; прпцјена п мјерљивпсти резултата, 
- индикатпри успјеха, 
- традиција прпграма или прпјекта, 
- датум ппчетка и завршетка, пднпснп вријеме трајаоа прпграма или прпјекта, 
- мјестп извпђеоа, 
- афирмативне  инфпрмације п ушесницима (институцијама, ппјединцима; партнерима), 
- финансијски план,  
- нашин инфпрмисаоа студената и јавнпсти п реализацији прпјекта, план инфпрмисаоа, 
- псталп 

Наппмена : За сваку пд гпре наведених ставки дати пбразлпжеое у ппсебним, пдвпјеним 
пасусима. У случају да ппједина ставка није пдредива, или није предвиђена планпм прпјекта, 
пптребнп је тп ппсебнп назначити. 
 
    
 



Спецификација предвиђених трпщкпва прпграма:           
 

Опис ставке јед. мјере цијена пп ј.м. укупнп 

Набавка, дизајн и щтампаое материјала – таксативнп ппбрпјане 
пп ппјединим ставкама 

   

Рашунарска и друга ппрема (самп за прпјекте с дугпрпшним ефектима)    

Аутпрски хпнпрари    

Инструктпрски хпнпрари    

Накнаде пп угпвприма    

Трпщкпви других услуга    

Трпщкпви закупа прпстприја за трибине, предаваоа, пбуке, и сл.    

Кптизације, улазнице и сл.    

Трпщкпви смјещатаја активиста / ушесника     

Трпщкпви хране и пића активиста / ушесника     

Трпщкпви превпза активиста / ушесника    

Ппщтарина, телефпн    

Осталп    

Укупнп    

Наппмена : Уз спецификацију се прилаже сва распплпжива дпкументација. 
Кпд ставке Набавка, дизајн и штампаое материјала, и кпд ставке Рачунарска и друга 
ппрема, пптребнп је навести све ппдставке (са припадајућим финансијским изнпсима). 
 
 

Вријеме у кпјем се пшекује дпзнака средстава   

 
 
Ппдаци п извприма финансираоа, угпвпреним или у прегпвприма; финансијска кпнструкција: 

Опис ставке Угпвпренп / 
пбезбјеђенп 

У прегпвприма / планиранп 

Средства универзитета   

Средства сппнзпра и дпнатпра   

Средства из псталих извпра   

Властити рад и средства    

Средства Министарства прпсвјете и културе   

Укупнп   

Неблагпвремене и непптпуне пријаве, пријаве кпје нису дпкументпване, или нису написане на 
рачунару, кап и пријаве кпје нису пппуоене, пвјерене и пптписане пд пвлаштенпг лица, неће 
бити разматране. 
 
 
 
        Датум ппднпщеоа пријаве                                    МП                                                Ппднпсилац 


