РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СТУДЕНТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских
организација
високошколских установа у Републици Српској за 2021. годину, расписан је на основу Правилника
о суфинансирању програма и пројеката студентских организација („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 13/17.), и објављен дана 15.09.2021. године, у дневним новинама „Еуроблиц“ као и на
сајту Владе Републике Српске. На конкурс је пријављено укупно 33 програма и пројеката
студентских организација. Комисија за избор програма и пројеката именована је рјешењем
министра број 19.041/612‐191‐4/21. од 19.10.2021. године ‐ у складу с чланом 7. наведеног
правилника, а чине је представници надлежног министарства, Уније студената РС и Народне
скупштине РС. На основу коначног приједлога Комисије, министар ће донијети рјешење о
суфинансирању програма и пројекaта студентских организација, у складу са чланом 12. наведеног
правилника, како слиједи:
‐ Унији студената Републике Српске, за:
а) пројекат „Студијска посјета ‐ Београд“ у износу 7.000,00 КМ,
б) пројекат „Универзитетски спортско‐едукативни скуп 2021" у износу 14.000,00 КМ,
в) пројекат „Дани студената 2021“ у износу 15.000,00 КМ,
г) пројекат „Студијска посјета ‐ Упознај Српску“ у износу 7.000,00 КМ,
д) пројекат „Студентска емисија Уније студената РС“ у износу 3.500,00 КМ,
ђ) пројекат „Финале УСИГ‐а 2021 (унив. студ. игара)“ у износу 15.000,00 КМ,
е) пројекат „Едукативне радионице“ у износу 10.000,00 КМ,
ж) пројекат "14. Научно‐стручни скуп "Студенти у сусрет науци" у износу од 10.000,00 КМ,
з) пројекат “Студент Омбудсман Републике Српске 2021” у износу од 6.000,00 КМ,
и) пројекат “Студијска посјета ‐ Београд” у износу од 8.000,00 КМ,
ј) пројекат “Спортско‐научни скуп студената ‐ Тјентиште 2021” у износу од 17.000,00 КМ,
к) пројекат “"Студентска зима" у износу од 16.000,00 КМ,
л) пројекат “"Студентски часопис Уније студената РС" у износу од 11.500,00 КМ.
‐ Студентски парламент Ст. дома "Фоча", за:
a) пројекат „Дани студената 2021“ у износу 4.000,00 КМ.
‐ Студентској организацији Електротехничког факултета Источно Сарајево, "EESTEC‐a
L.C.", за:
a) пројекат „"Jobfair 2021/2022" ‐ Сајам запошљавања“ у износу 10.000,00 КМ.
‐ Студентској организацији Филозофског факултета Источно Сарајево, за:
a) пројекат „Студирај најбоље, студирај филозофски“ у износу 8.000,00 КМ.
‐ Удружењу студената Комитет за међународну размјену студената медицине “SaMSIC”,
за:
а) пројекат "Школа денталних вјештина" у износу 2.000,00 КМ,
б) пројекат “Болница за бубамаре” у износу 2.000,00 КМ.
‐ Клубу студената Факултета политичких наука у Бањој Луци, за:
a) пројекат „Students model United Nations Banja Luka 2021“ у износу 2.000,00 КМ,
б) пројекат „Мисли глобално дјелуј локално 2021“ у износу 1.000,00 КМ,
в) пројекат „Студентски Журнал“ у износу 2.000,00 КМ.

‐ Савезу студената Факултета физичког васпитања и спорта Источно Сарајево:
a) пројекат „Трофеј Пала“ у износу 3.000,00 КМ.
‐ Савезу студената Филолошког факултета у Бањој Луци, за:
a) пројекат „Филолошки огледи књижевне теорије релативности“ у износу 3.000,00 КМ.
‐ Студентској организацији Економског факултета Источно Сарајево, за:
а) пројекат „Унапређење интерактивног дијела процеса студирања на Економском факултету УИС
2021“ у износу 4.000,00 КМ.
‐ Студентској организацији Електротехничког факултета у Бањој Луци, за:
a) пројекат Научна студентска конференција "Think Smart, Think Big" у износу 2.000,00 КМ.
‐ Савезу студената Медицинског факултета у Бањој Луци, за:
a) пројекат „Медицинска радионица“ у износу 4.000,00 КМ.
‐ Савезу студената Филозофског факултета у Бањој Луци, за:
a) пројекат „Љетња школа историје и дипломатије“ у износу 3.000,00 КМ.

