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Универзитет у Бањој Луци 

Филозофски факултет 

Тим студената треће године Учитељског студија 

 

Извјештај студентског тима о истраживачком пројекту 

„СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА ПРВОГ ЦИКЛУСА 

СТУДИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“ 

Објашњење проблема 

Одабир адекватног проблема је кључни корак за побољшање општег добра за све наше 

грађане, независно од узраста и старосне доби. Стога, наш проблем базиран је на 

адолесцентску доб, студенте. Конкретније, наша тема односи се на стипендирање 

студената првог циклуса студија у Републици Српској.  

 

Зашто смо изабрали управо овај проблем? 

 

Свједоци смо тренутних дешавања по питању ове теме. Као студенти треће године првог 

циклуса студија, изражавамо лично незадовољство одлукама по питању додјела и износа 

стипендија у Републици Српској. У нади да скренемо пажњу да важност и значај 

рјешавања овог проблема предузећемо прве кораке који би нас довели до конкретнијих 

побољшања. 

Први наш корак јесте подизање свијести о важности личности студента у друштву. 

Од неспорног значаја је број уписаних студената сваке године. Свако од нас одлучује се за 
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одређену професију којом ће се бавити кроз свој животни вијек, а  то значи држави по 

питању њеног стандарда. С обзиром да се број студената све више смањује, власти би 

требале више пажње да посвете младима који су мотивисани и вољни за стицање 

квалитетнијег образовања. Подршка студентима у виду стипендија је један од начина да 

младе задрже и образују. Чињеница је да око 90% општина расписује конкурс и редовне 

студенте награђује одређеним новчаним износом. Међутим, нисмо сви истог материјалног 

статуса. Наравно да то утиче на спутавање младих ка вишем образовању. Стога,  залажемо 

се да сваки редован студент треба да добија одређен новчани износ.  

Залажемо се за то да Министарство за научно-технолошки развој, високо 

образовање и информационо друштво Републике Српске не подстиче студенте који 

студирају на приватним факулетима. Уколико су они спремни да за студирање на 

приватним факултетима издвоје износе око 3000 КМ, да ли им треба помагати са 

стипендијама одређених износа које добијају и студенти државних факултета. Осим 

подршке коју добијају студенти приватних факултета, добијају дипломе које се 

подједнако уважавају као државне, а да је у томе, наравно, видна разлика у квалитету 

образовања, тј. стеченим професионалним компетенцијама. 

 

Алтернативне мјере јавне политике 

Као адекватне примјере за овај пројекат одабрали смо три мјере јавне политике: Одлуку о 

стипендирању ученика и студената из општине Прњавор, Правилник о додјели 

студентских стипендија Министарства за  научнотехнолошки развој, високо образовање и 

информационо друштво и Правилник о стипендирању и додјели једнократних новчаних 

помоћи ученицима и студентима града Дубровника. 

Позитивна страна Одлуке о стипендирању из општине Прњавор јесте та да сви 

студенти који су остварили просјечну оцјену 7 и преко имају право на стипендију у 

вриједности од 100 КМ у период од 10 мјесеци. Овим чланом омогућено је да заиста 

велики број студената буде обухваћен стипендијом. Друга позитивна страна ове одлуке 

јесте да су сви студијски програми обухваћени и имају право да конкуришу за  стипендије. 

Негативном страном ове одлуке сматрамо једнако вредновање просјека приликом 
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одређивања износа стипендије. Наш став је да би студент који оствари просјек 9 требало 

да остварује право на већи износ стипендије од горе наведеног. Негативним сматрамо и 

износ стипендије који је заиста минималан у односу на трошкове студирања којима су 

изложени студенти, родитељи и изрџаваоци. 

Позитивном страном Правилника о додјели студентских стипендија Министарства 

за  научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво сматрамо јако 

добро дефинисане критеријуме добијања стипендија по основу социјалног статуса 

(студент инвалиди, студенти без родитеља, и студенти са слабим социјалним примањима). 

Друга позитивна страна јесте бодовање оствареног просјека које је јасно дефинисано и 

одређено за сваки распон просјека. На тај начин већина студената има право да конкурише 

за стипендију, а њихов успјех ће бити адекватно бодован. Негативна страна овог 

правилника јесте ограниченост броја студената који ће остварити стипендију по научним 

областима. Другом негативном страном сматрамо ставку 8. у члану 12. у којој да приход 

од 750 КМ по домаћинству бодује са 0 бодова. Износ од 750 КМ је заиста минималан у 

односу на трошкове студирања и живота уопште. 

Позитивном страном Правилника о стипендирању и додјели једнократних 

новчаних помоћи ученицима и студентима града Дубровника сматрамо доста добар износ 

стипендије који износи 800 куна и 1500 куна (за студенте у иностранству). Друга 

позитивна страна јесте та да се по више основа врши стипендирање и подстицање 

надарених ученика и студената. Негативна страна овог правилника јесте та да се сваке 

године бирају дефицитарна занимања која ће бити обухваћена стипендијом, што значи да 

остали студијски програми који су наведени као суфицитарни остају без права на 

конкурисање за додјелу стипендије. Друга негативна страна јесте та да су студенти, по 

завршетку студија, дужни да остану у Дубровнику да се запосле. У супротном враћају 

комплетан новац од стипендије у укупном износу који су примили у току студирања. 

Политика наше студијске групе 

Групном дискусијом покушали смо да дођемо до најповољнијег рјешења постављеног 

проблема. С обзиром на проблем који смо изабрали, одлучили смо да се политика наше 

групе усмјери ка формирању новог документа, односно новог конкурса за оне општине 

које не посједују исти. Узимајући у обзир да би нам полазна основа требао бити већ 
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постојећи докумет, прикупили смо десетак кокурса из општина и градова Републике 

Српске. Схватили смо да је форма конкурса углавном иста или слична код свих општина. 

Како бисмо дошли до тог крајњег резултата, одлучили смо се да анализом неколико 

постојећих конкурса, дођемо до нашег новог конкурса. Након извршене анализе, одабрали 

смо три конкурса која ће нам бити основа за креирање новог. То су конкурси из општина 

Станари, Требиње и Теслић.  

Слабости које смо примјетили су обухваћеност студената, изједначавање 

студената јавних и приватних факултета и износ стипендије. Из тог разлога, када је у 

питању обухваћеност студената, посебну пажњу смо обратили на суфицитарна занимања. 

Примијетили смо да у појединим конкурсима суфицитарна занимања нису обухваћена, 

или њихова обухваћеност зависи од успијеха. С обзиром на то, одлучили смо да нико не 

буде изостављен, те да на основу просјека оцјена, студент суфиитарних занимања, 

примају адекватне износе стипендија. Такође смо схватили да апсолвенти нису 

обухваћени у конкурсима за стипедије, те смо из тог разлога одлучили да апсолвенти 

имају парво једну годину примати стипендију у износу од 150 КМ мјесечно. 

Када је у питању изједначавање студената јавних И приватних факултета, одлучили 

смо промијенити услове за додјелу стипендија када су у питању студенти са приватних 

факултета. Одлучили смо да студенти  са приватних факултета могу добити стипендију, 

само и искључиво са просјеком 10.00. Када је у питању износ стипендије, сматрамо да 

свака стипендија испод 150 КМ није у складу са трошковима које студенти имају током 

једног мјесеца студија. Такође, сматрамо да се стипендије требају исплаћивати у 10 рата, 

те да никако није пожељно да се оне исплаћују 3 – 6 - 8  мјесеци, како је то у појединим 

конкурсима дефинисано.  

Овај конкурс, како смо нагласили на почетку текста, понудили бисмо свим 

општинама које не посједују конкурс о стипендирању студената. 

Акциони план 

У оквиру пројекта “Ја грађанин” наша група је имала задатак да представи акциони план и 

наш начин утицаја на власт како на локалном тако и на ентитетском нивоу. Наше 

дјеловање бисмо провели кроз четири корака за која сматрамо да би имала највише 

утицаја на представнике власти.  
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Кораци: 

1. Обраћање представницима локалне самоуправе и грађанима. 

У овом кораку писмом бисмо се обратили представницима локане власти да их 

подсјетимо на важност питања о студентским стипендијама. Обраћање грађанима би било 

путем дијељења летака, као и у организовању разговра са грађанима како би указали на 

овај проблем. 

2. Приједлог медијима да се више простора уступе упознавању грађана са законима, 

правилницама и одлукама о стипендирању студената. 

Да се организују неке емисије информативног карактера које би биле намијењене свим 

грађанима како би се на што бољи начин упознали са потешкоћама са којим се сусрећу 

студенти како на локалном тако и на ентитетском нивоу. Сматрамо да бисмо те емисије 

могли организовати тако што би се укључивали различити стручањаци из различитих 

сфера друштва како би се на што адекванији начин изложили, објаснили проблеми и како 

би се изнијели различити приједлози о рјешавању истих. Поред стручањака, учесници тих 

емисија могли би бити и сами студент, који из праске донесе различита искутва, као и 

своје приједлоге рјешавања овог питања. Поред емисија, укључили бисмо различите 

интернет портале који би извјештавали о овоме како би  што више људи  могло да 

прочита, информише  и да се укључе и помогну младним снагама нашег друштва. 

3. Петиција студената Министарству којом би се тражило повећање новчаног износа за 

студенте државног факултета. 

Петиција би се заснивала на укључивању свих студената са свих државних Универзитета с 

циљем повећања стипендије за студенте државних факултете, те доношење правног акта с 

којим би се направила праведна разлика о рангирању и износу стипендије за студенте 

државих и приватних факултета. 

4. Молба представницима градске управе града Добоја да уврсте на дневни ред питање 

разматрања о студентској стипендији, те да се омогући присуство представника 

студента. 
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С обзиром да град Добој нема регулисан акт којим се указује о студентским стипендијама, 

требало би покренути иницијативу на локалном нивоу како би се на дневном реду 

скупштинског засиједања изнио приједлог о разматрању стања буџета те да се у исти 

уврсти и овај приједлог. Уједно бисмо замолили представнике локане самоуправе да 

омогуће присуство и студентским представницима када је у питању разматрање овог 

питања који се директно тиче самих студената. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Anketa studenata Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci        

(anketirano ukupno 152 studenta)  
 

Godina studija: 

 Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1 9.9% 9.9 

2 18.4% 28.3 

3 45.4% 73.7 

4 26.3% 100.0 

Total 100.0%  

 

 

Studiram na: 

 Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

državnom fakultetu 96.7% 96.7 

privatnom fakultetu 3.3% 100.0 

Total 100.0  

 

 

Da li u Vašoj opštini/gradu postoje stipendije za studente? 

 Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

da 94.7% 94.7 

ne 5.3% 100.0 

Total 100.0%  

 

 

Da li dobijate stipendiju? 

 Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

da 52.6% 52.6 

ne 47.4% 100.0 

Total 100.0%  
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Da li je po Vašem mišljenju izjednačavanje privatnih i državnih fakulteta za 

dodjelu stipendija ispravno? 

 Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

da 7.2% 7.2 

ne 92.8% 100.0 

Total 100.0%  

 

 

 

Za koju vrstu stipendije ste aplicirali ove akademske godine? 

 Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

opštinsku/gradsku 68.5% 68.5 

stipendiju ministarstva 27.3% 95.8 

stipendiju iz Fondacije „dr Milan 

Jelić“ 
4,2% 100.0 

Total 100.0  

 

 

Iznos Vaše mjesečne stipendije je: 

 Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

50-100 KM 37.7% 37.7 

100-150 KM 21.3% 59.0 

150-200 KM 36.1% 95.1 

200 KM i više 12.1% 100.0 

Total 100.0%  

 

 

Da li je i u kojoj mjeri iznos te stipendije u skladu sa troškovima studiranja u RS? 

 Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

da, u velikoj mjeri 15.3% 15.3 

ne, nije u skladu 84.7% 100.0 

Total 100%  

 

Primjedbe na način stipendiranja studenata u RS: 

 Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid nemam primjedbi 49% 49.0 
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imam, a ona je: 

a) izjednačavanje privatnih i 

javnih fakulteta 

b) mali iznos stipendije 

c) prestrogi kriteriji 

d) nepostojanje stipendija u svim 

lokalnim zajednicama 

e) preobimna dokumentacija 

f) neradovna isplata 

51% 100.0 

Total 100.0%  

 

 

Ментор: проф. др Драженко Јоргић 

Бања Лука, 28.12.2019. године. 

 

 

 

 


