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Na temelju stavka 2. članka 61. Zakona o dopunskim pravima branitelja („Službene novine Kantona 

Središnja Bosna“, broj 7/16 – pročišćeni tekst), Vlada Kantona Središnja Bosna na 46. sjednici, održanoj 19. 

siječnja 2017. godine, donosi 

 

 

O D L U K U 

O DAVANJU SUGLASNOSTI1 

 

 

I. 

Vlada Kantona Središnja Bosna daje suglasnost, Kantonalnoj upravi za branitelje, na Pravilnik o ostvarivanju 

prava na stipendiju, broj 01-41-8/17 od 13. siječnja 2017. godine. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će dostavljena Kantonalnoj upravi za branitelje. 

 

 

Broj: 01-02-5/17  PREDSJEDNIK VLADE KANTONA 

20. siječnja 2017. 

Travnik   Tahir Lendo, v. r. 

 

** 

 

145 

 

Na temelju članka 61., a u vezi s člancima 9. i 33. Zakona o dopunskim pravima branitelja („Službene novine 

Kantona Središnja Bosna“, broj 7/16 – pročišćeni tekst), i Zakona o izvršavanju Proračuna Kantona Središnja 

Bosna te uz suglasnost Vlade Kantona Središnja Bosna, ravnatelj Kantonalne uprave za branitelje donosi 

 

 

P R A V I L N I K 

O OSTVARIVANJU PRAVA NA STIPENDIJU2 

 

 

Članak 1. 

(Uvjeti za ostvarivanje prava) 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak dodjele stipendija djeci branitelja koji imaju status redovitih 

studenata i imaju prebivalište na području Kantona Središnja Bosna, kao i djeci branitelja čiji članovi obitelji 

ostvaruju prava iz braniteljsko-invalidske skrbi na području Kantona. 

 

Članak 2. 

(Raspisivanje natječaja) 

Natječaj za dodjelu stipendija studentima iz članka 1. ovoga Pravilnika raspisuje Kantonalna uprava za 

branitelje (u daljnjem tekstu: Kantonalna uprava). 

 

Članak 3. 

(Sadržaj natječaja) 

Natječajem za dodjelu stipendija propisuje se: 

a) tko ima pravo sudjelovanja na natječaju; 

b) koje se prijave neće razmatrati; 

c) koje dokaze studenti prilažu uz prijavu na natječaj; 

d) rok za prijavu na natječaj i tijelo kojemu se prijava podnosi. 

 

Članak 4. 

                                                           
1 Objavljena u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“, broj 4/17 od 5. travnja 2017., str. 1198. 
2 Isto 



(Pravo sudjelovanja na natječaju) 

(1) Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju: 

a) djeca bez obaju roditelja; 

b) djeca poginulih branitelja; 

c) djeca umrlih ratnih vojnih invalida; 

d) djeca ratnih vojnih invalida; 

e) djeca mirnodopskih vojnih invalida; 

f) djeca nositelja ratnog priznanja/odličja; 

g) djeca razvojačenih branitelja. 

(2) Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti prvoga ciklusa, II., III. i IV. 

godine studija, i integralnog studija, II., III., IV., V. i VI. godine studija. 

 

Članak 5. 

(Pojmovi) 

Pojmovi iz članka 4. ovoga Pravilnika uporabljuju se sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova 

njihovih obitelji („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 33/04, 56/05 – ispravak teksta, 70/07 

i 9/10), Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji („Službene 

novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/05, 61/06 i 9/10) i kantonalnome Zakonu o dopunskim pravima 

branitelja. 

 

Članak 6. 

(Prijave koje se ne razmatraju) 

(1) Neće se razmatrati prijave: 

a) studenta prve godine studija; 

b) studenta koji je upisao drugi i treći ciklus studija; 

c) studenta smještenog u studentski dom; 

d) izvanrednog studenta; 

e) studenta apsolventa; 

f) studenta koji je u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisao istu godinu 

studija; 

g) studenta koji prima stipendiju drugog davatelja; 

h) studenta koji živi u zajedničkom kućanstvu čiji prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 400,00 KM; 

i) studenta koji s danom objave natječaja navršava 25. godinu života; 

j) studenta koji je zasnovao bračnu zajednicu. 

(2) Prihod iz točke h) stavka (1) ovoga članka ne odnosi se na djecu bez obaju roditelja i djecu poginulih 

branitelja. 

 

Članak 7. 

(Eliminacija iz postupka) 

Ako se u postupku dodjele stipendija utvrdi da je student dao netočne podatke ili dokumente, eliminirat će 

ga se iz daljnjega postupka dodjele stipendija. 

 

Članak 8. 

(Kriteriji bodovanja) 

Lista prioriteta za dodjelu stipendija utvrđuje se na temelju ostvarenoga broja bodova prema sljedećim 

kriterijima: 

a) ekonomska situacija; 

b) ratna priznanja/odličja; 

c) svojstvo korisnika; 

d) godina studija. 

 

KRITERIJ EKONOMSKA SITUACIJA 

 

Članak 9. 

(Bodovi na temelju prihoda) 

Na temelju prihoda po članu obiteljskoga kućanstva utvrđuje se broj bodova kako slijedi: 

a) do 100,00 KM    25 bodova; 

b) od 100,01 KM do 200,00 KM  20 bodova; 

c) od 200,01 KM do 300,00 KM  15 bodova; 

d) od 300,01 KM do 400,00 KM  10 bodova. 



 

Članak 10. 

(Pojam prihod) 

Ukupni prihod, u smislu članka 9. ovoga Pravilnika, čini prihod koji članovi kućanstva ostvare na temelju: 

a) plaće; 

b) starosne, invalidske, obiteljske i inozemne mirovine; 

c) prihoda na temelju braniteljsko-invalidske skrbi (osobne i obiteljske invalidnine te mjesečnog novčanog 

dodatka za nositelja ratnog odličja). 

 

KRITERIJ DODIJELJENO RATNO PRIZNANJE/ODLIČJE 

 

Članak 11. 

(Bodovi na temelju ratnog priznanja/odličja) 

(1) Na temelju ratnog priznanja/odličja dodjeljuju se 2 boda. 

(2) Pod pojmom ratno priznanje/odličje podrazumijeva se ratno priznanje/odličje navedeno u članku 6 

kantonalnoga Zakona o dopunskim pravima branitelja. 

 

KRITERIJ SVOJSTVO KORISNIKA 

 

Članak 12. 

(Bodovi na temelju svojstva korisnika) 

Na temelju svojstva korisnika dodjeljuju se broj bodova kako slijedi: 

a) djeci umrlih ratnih vojnih invalida 6 bodova; 

b) djeci ratnih vojnih invalida 4 boda; 

c) djeci mirnodopskih vojnih invalida 4 boda; 

d) djeci razvojačenih branitelja  2 boda. 

 

KRITERIJ GODINA STUDIJA 

 

Članak 13. 

(Bodovi na temelju godine studija) 

Na temelju godine studija dodjeljuje se broj bodova kako slijedi: 

a) za II. godinu studija    3 boda; 

b) za III. godinu studija   5 bodova; 

c) za IV. godinu studija   7 bodova; 

d) za V. i VI. godinu studija   9 bodova. 

 

Članak 14. 

(Pravo na stipendiju djece bez obaju roditelja) 

(1) Djeca branitelja bez obaju roditelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez obzira na prihode 

zajedničkoga kućanstva iz točke h) stavka (1) članka 6. ovoga Pravilnika. 

(2) Djeca branitelja bez obaju roditelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja. 

 

Članak 15. 

(Pravo na stipendiju djece poginulih branitelja) 

(1) Djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez obzira na prihode zajedničkoga 

kućanstva iz točke h) stavka (1) članka 6. ovoga Pravilnika. 

(2) Djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja. 

 

Članak 16. 

(Ostvarivanje stipendije  

članova obiteljskoga kućanstva) 

Stipendija može biti dodijeljena samo jednom studentu iz obiteljskoga kućanstva. 

 

Članak 17. 

(Prednost pri dodjeli stipendija) 

(1) Ako se utvrdi da dva studenta ili više studenata za dodjelu stipendija imaju jednak broj bodova, prednost 

pri izboru ima student kojemu je utvrđen manji prihod po članu obiteljskoga kućanstva. 



(2) Ako se utvrdi da dva studenta ili više studenata za dodjelu stipendija imaju jednak broj bodova i jednak 

prihod po članu obiteljskoga kućanstva, prednost pri izboru ima student koji ima veći broj bodova na temelju 

godine redovitoga studija. 

 

Članak 18. 

(Potrebna dokumentacija) 

(1) Uz prijavu na natječaj iz članka 2. ovoga Pravilnika prilaže se: 

a) potvrdu/uvjerenje o prebivalištu (original ili ovjerenu presliku) ili ovjerenu presliku osobne iskaznice (koja 

nije starija od 60 dana); 

b) potvrdu/uvjerenje o redovitom studiju iz koje je vidljivo da je prvi put upisana navedena godina studija 

(original ili ovjerenu presliku); 

c) izjavu studenta da ne prima stipendiju drugog davatelja (koja nije starija od 60 dana, original ili presliku 

ovjerenu u općini); 

d) izvadak iz matične knjige umrlih, za oca (original ili ovjerenu presliku), odnosi se na djecu bez obaju 

roditelja; 

e) izvadak iz matične knjige umrlih, za majku (original ili ovjerenu presliku), odnosi se na djecu bez obaju 

roditelja; 

f) potvrdu/uvjerenje o iznosu obiteljske ili osobne invalidnine (koja nije starija od 60 dana, original ili 

ovjerenu presliku), odnosi se na obitelji poginulih i ratne vojne invalide; 

g) rješenje o mjesečnom novčanom dodatku (original ili ovjerenu presliku), odnosi se na dobitnike ratnih 

priznanja/odličja; 

h) ratno priznanje/odličje (ovjerenu presliku), odnosi se na dobitnike ratnih priznanja/odličja koji nemaju 

pravo na mjesečni novčani dodatak; 

i) potvrdu o pripadnosti Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (original ili ovjerenu presliku), odnosi se 

na razvojačene branitelje; 

j) izjavu o zajedničkom kućanstvu (koja nije starija od 60 dana, original ili ovjerenu presliku); 

k) presliku tekućeg računa; 

l) potvrdu/uvjerenje o upisu u tekuću školsku godinu (original ili ovjerenu presliku), odnosi se na redovite 

učenike osnovne škole odnosno srednje škole ili redovite studente; 

m) izvadak iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu presliku), odnosi se na djecu predškolskoga 

uzrasta; 

n) izvadak iz matične knjige vjenčanih, za roditelje (koji nije stariji od šest mjeseci, original ili ovjerenu 

presliku), odnosi se podnositelja prijave; 

o) potvrdu/uvjerenje (koja nije starija od 60 dana, original ili ovjerenu presliku), Službe za zapošljavanje 

Kantona Središnja Bosna, odnosi se na članove kućanstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih osoba a stariji 

su od 15 godina; 

p) potvrdu/uvjerenje mirovinskog i invalidskog osiguranja da se član kućanstva ne nalazi u matičnoj 

evidenciji osiguranika (koja nije starija od 60 dana, original ili ovjerenu presliku), odnosi se na nezaposlene 

članove kućanstva koji se ne vode u evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna; 

q) potvrdu/uvjerenje o iznosu plaće za bilo koji mjesec u posljednja dva mjeseca (original ili ovjerenu 

presliku); 

r) potvrdu/uvjerenje mirovinskog i invalidskog osiguranja (koja nije starija od 60 dana, original ili ovjerenu 

presliku), da se nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika (radnici na čekanju), dostaviti ako zaposlenik nije u 

mogućnosti priložiti potvrdu/uvjerenje o iznosu prosječne plaće; 

s) ček mirovinskog i invalidskog osiguranja na iznos obiteljske mirovine, starosne mirovine ili invalidske 

mirovine (koji nije stariji od 60 dana, original ili ovjerenu presliku); 

t) dokaz o iznosu inozemne mirovine (koji nije stariji od 60 dana, original ili ovjerenu presliku). 

(2) Uz dokumentaciju iz stavka (1) ovoga članka može se tražiti i drugu dokumentaciju koja je potrebna za 

utvrđivanje relevantnih činjenica pravno neophodnih za donošenje odluke o pravu na stipendiju. 

 

Članak 19. 

(Prijava na natječaj) 

(1) Prijave na natječaj iz članka 2. ovoga Pravilnika podnose se, s potrebnom dokumentacijom, Kantonalnoj 

upravi, poštom. 

(2) Zaprimljena dokumentacija iz stavka (1) ovoga članka namijenjena je potrebama Kantonalne uprave i ne 

vraća se podnositeljima zahtjeva za dodjelu stipendije. 

 

 

 

 



Članak 20. 

(Utvrđivanje liste prioriteta) 

Listu prioriteta za dodjelu stipendija prema ovome Pravilniku utvrđuje povjerenstvo koje imenuje ravnatelj 

Kantonalne uprave. 

 

Članak 21. 

(Mjerodavnost povjerenstva) 

Zadaća povjerenstva iz članka 20. ovoga Pravilnika jest: 

a) razmotriti prijave podnesene na natječaj; 

b) obaviti uvid u priloženu dokumentaciju; 

c) sastaviti listu prioriteta za dodjelu stipendije; 

d) sastaviti zapisnik o svome radu. 

 

Članak 22. 

(Objava liste prioriteta) 

Lista prioriteta za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vlade Kantona 

Središnja Bosna. 

 

Članak 23. 

(Postupak u povodu prigovora) 

(1) Studenti imaju pravo prigovora na listu prioriteta za dodjelu stipendija u roku od osam dana od dana 

objave liste. 

(2) Prigovore na listu prioriteta za dodjelu stipendija podnosi se neposredno Kantonalnoj upravi. 

(3) Prigovore iz stavka (2) ovoga članka razmatra povjerenstvo koje ih, uz mišljenje, dostavlja ravnatelju 

Kantonalne uprave radi donošenja konačne odluke. 

(4) O prigovorima iz stavka (2) ovoga članka odlučuje ravnatelj Kantonalne uprave. 

 

Članak 24. 

(Utvrđivanje konačne rang-liste) 

Konačnu rang-listu za dodjelu stipendija utvrđuje, na prijedlog povjerenstva, ravnatelj Kantonalne uprave. 

 

Članak 25. 

(Raspoređivanje financijskih sredstava) 

Financijska sredstva za stipendije prema ovome Pravilniku raspoređuju se odlukom Vlade Kantona Središnja 

Bosna na prijedlog Kantonalne uprave. 

 

Članak 26. 

(Isplata stipendija) 

(1) Stipendija prema ovome Pravilniku isplaćuje se u deset jednakih mjesečnih rata, u novčanom iznosu od 

150,00 KM mjesečno. 

(2) Iznos stipendije iz stavka (1) ovoga članka uplaćuje se na tekući račun studenta. 

 

Članak 27. 

(Prestanak primjene) 

Ovim Pravilnikom o ostvarivanju prava na stipendiju zamjenjuje se Pravilnik o ostvarivanju prava na 

stipendiju („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 5/16). 

 

Članak 28. 

(Stupanje na snagu) 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine i bit će objavljen 

u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“. 

 

 

Broj: 01-41-8/17  RAVNATELJ UPRAVE 

13. siječnja 2017. 

Travnik   Esad Crnica, v. r. 

 

** 

 


