
 

Подносилац захтјева: 

 ИМЕ    ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ  

ПРЕЗИМЕ 

ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА 

ЈМБГ: 

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ И МУП: 

КОНТАКТ АДРЕСА / ОСОБА:  

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА  
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове 

 
 

П Р Е Д М Е Т : Захтјев за додјелу стипендије 

 

Подносим захтјев да ми се одобри студентска стипендија за школску 2020/2021 годину у сљедећој 
категорији: 

 студенти са просјечном оцјеном 8,50 и више и ученици генерације 

 студенти чији су родитељи слабог материјалног стања и студенти из вишечланих породица 

 студенти без родитеља, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и ЦЖР 

 

За студенте: 

Назив високошколске установе  

Сједиште  

Година студија  

Година уписа  

Просјек оцјена  

 
За ученике генерације: 

Назив средње школе / 

високошколске установе 

 

Сједиште  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
         ПОТПИС ПОДНОСИОЦА 

 
Власеница, _____________ године       ___________________ 
 



 

Потребна документација 
 

Уз захтјев за додјелу стипендије студенти са просјечном оцјеном 8,50 и више и ученици 
генерације, као и студенти, чији су родитељи слабог материјалног стања, и студенти из 
вишечланих породица дужни су приложити сљедећу документацију: 

- Потврду о статусу редовног студента одређене године студија , 
- Оцјене из претходних година студија, са изведеном просјечном вриједности оцјена, 

постигнутих током студирања, 
- Овјерену фотокопију индекса-прва страна, 
- Фотокопију личне карте, 
- Овјерену изјаву да нису корисници стипендије других субјеката, 
- Изјаву о заједничком домаћинству (кућна листа), 
- Увјерење да су корисници социјалне помоћи, 
- Доказе о примањима за сваког члана домаћинства: 
1. Докази о висини личних примања, 
2. Увјерења о износу пензија, 
3. Потврде Бироа за запошљавање за незапослене чланове домаћинства, 
4. Остале доказе о примањима, 
- Фотокопију награде или признања са републичких и државних такмичења. 

 
Уз захтјев за додјелу стипендије студенти без родитеља, студенти дјеца инвалида, 
студенти са хендикепом и цивилне жртве рата дужни су приложити сљедећу 
документацију: 

- Потврду о статусу редовног студента одређене године студија, 
- Оцјене из претходних година студија, са изведеном просјечном вриједности оцјена, 

постигнутих током студирања, 
- Овјерену фотокопију индекса, 
- Фотокопију личне карте 
- Изјаву о заједничком домаћинству (кућна листа), 
- Овјерену изјаву да нису корисници стипендије из других извора финанасирања, 
- Сљедећа увјерења или доказе: 

 Извод из матичне књиге умрлих (дјеца без једног или оба родитеља), 

 Увјерење о инвалидности (ученици и студенти чији је родитељ инвалид), 

 Увјерење да су корисници социјалне помоћи, 

 Увјерење о хендикепу особе, која се пријављује на конкурс, 
- Доказе о примањима за сваког члана домаћинства: 
1. Докази о висини личних доходака, 
2. Увјерења о износу пензија, 
3. Увјерења о износу породичне и личне инвалиднине, 
4. Потврду Бироа за запошљавање за незапослене чланове домаћинства, 
5. Остале доказе о примањима. 

- Овјерене фотокопије награда, признања, диплома, научних и пројектних радова, и 
сл. 

 


