
ИМЕ 

ПРЕЗИМЕ 

ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА 

ЈМБГ: 

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ И МУП: 

КОНТАКТ АДРЕСА / ОСОБА: 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 

Подносилац захтјева: 

ПРИЈЕМНИ  ШТАМБИЉ  

 

 

 

 

 

 

 

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 2022/2023 годину у следећој 
категорији: 

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

⃣    студенти прве године који су носиоци „Вукове дипломе“ 

⃣    студенти чији су родитељи слабог материјалног стања  

⃣    студенти  дјеца ратних војних инвалида и ЦЖР 

⃣    студенти без оба родитеља и студенти са посебним потребама 

⃣    студенти мастер студија са просјеком оцјена већим од 9,00 

⃣    студенти Шумарског факултета у Власеници 

 
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 
 
Основна документација коју подносе сви студенти: 

- потврда са факултета о статусу редовног студента одређене године студија, 
- фотокопија индекса и фотокопија личне карте, 
- овјерена изјава да није корисник стипендије од другог даваоца, 
- фотокопија „картице текућег рачуна“ пословне банке. 

 
Поред основне документације студент подноси и следећу документацију у зависности од 
категорије за коју се пријављује и то: 
 
1. Студенти са просјеком већим од 8,50 уз захтјев прилажу и следећа документа: 

- оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током 
студирања, 

2. Студенти прве године носиоци „Вукове дипломе“ уз захтјев прилажу и следећа 
документа: 

- овјерену фотокопију „Вукове дипломе“ из средње школе 
3. Студенти за листу „слабог материјалног стања“ уз захтјев прилажу и следећа 
документа: 

- оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током 
студирања, 

- изјаву о заједничком домаћинству (кућна листа), 
- увјерење да је родитељ корисник социјалне помоћи или туђе његе, 
- доказе о примањима за сваког члана домаћинства: 
• висине просјечне плате у претходна три мјесеца, 
• увјерења о износу пензија у претходна три мјесеца, 
• потврда од Завода за запошљавање за незапослене чланове домаћинства, 
• остале доказе о примањима. 
- награде признања, дипломе, научни и пројектни радови и сл. (овјерена копија) 

4. Студенти за листу дјеца ратних војних инвалида од 1-5 категорије, и ЦЖР уз захтјев 
прилажу и следећа документа: 
      - оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током 
студирања, 

- изјаву о заједничком домаћинству (кућна листа), 
- увјерења или доказе: 
• увјерење о инвалидности (студенти чији је родитељ РВИ), 
• увјерење од надлежног органа да је члан породице ЦЖР. 

5. Студенти без оба родитеља и студенти са посебним потребама 
- оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током 

студирања, 
- изјаву о заједничком домаћинству (кућна листа), 
- увјерења или доказе: 
• извод из матичне књиге умрлих (дјеца без оба родитеља), 
• увјерење о хендикепу особе која се пријављује на конкурс, 

6. Студенти мастер студија са просјеком оцјена већим од 9,00 уз захтјев прилажу и 
следећа документа: 

- потврда о статусу редовног студента мастер студија, 
- оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током 

студирања, 
- фотокопију дипломе или увјерења о завршеним основним студијама, 

7. Студенти „Шумарског факултета“ у Власеници уз захтјев прилажу и следећа 
документа: 

- свједочанства из средње школе са изведеном просјечном оцјеном током 
школовања 


