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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, 

 ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО 
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ПРИЈАВА 
ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА УСПЈЕШНЕ СТУДЕНТЕ  

ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА 
 

1. Лични подаци подносиоца пријаве 

 

                                                 
1 Просјечна оцјена на I циклусу студија је просјечна оцјена свих положених испита из претходних година 

студија, просјечна оцјена на II  циклусу студија је збир просјечних оцјена I и II циклуса подијељена на два и 

просјечна оцјена на III циклусу студија је збир просјечних оцјена I, II и III циклуса подијељена на три.  

Уколико студент на другом, односно трећем циклусу студија нема положене испите на том циклусу, рачуна 

се просјек оцјена са првог, односно првог и другог циклуса студија. 

 Име и презиме 

 Име једног родитеља 

  

 

 ЈМБ  

             

 

 Пол 

М         Ж  

 Држављанство 

 Адреса и мјесто пребивалишта (трајна адреса становања) 

 Број контакт телефона 

 

  E-mail 

 

2. Подаци о студију 

 Универзитет 

  

 

 Високошколска установа (факултет/академија) 

  

 Сједиште високошколске установе (факултета /академије) 

 Студијски програм 

  

Циклус студија (I, II или III)  
 

Година студија  Просјек оцјена1 

 

3. Банковни рачун 

 Назив банке    Број текућег рачуна студента 

 

http://www.vladars.net/
mailto:mnrvoid@mnrvoid.vladars.net
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 Датум:  Подносилац пријаве: 

 

____________________  ____________________ 

 

 

 4. Прилози уз пријаву (заокружити приложено) 
 

1. Увјерење о држављанству, 

2. Увјерење о пребивалишту,  

3. Овјерена копија прве странице индекса, 

4. Потврда о статусу редовног студента,  

5. Увјерење о положеним испитима из претходних година студија са просјечном оцјеном за студенте првог 

циклуса студија, 

6. Увјерење о положеним испитима са првог, другог односно трећег циклуса студија са просјечном  оцјеном за 

студенте другог и трећег циклуса студија, 

7. Потврда да студент није обнављао ниједну годину у току студија, 

8. Потврда да је студент положио све испите из претходне године студија (само за студенте првог циклуса 

студија који испуњавају овај услов), 

9. Овјерена изјава студента да не прима стипендију из других јавних извора финансирања (ПРИЛОГ 6) и 

10. Фото-копија текућег рачуна.  

 

Документи из т. 1. и 2.  овог прилога не смију бити старији од шест мјесеци, а документи из тачака 3, 4, 5, 6, 

7, 8 и 9 не смију бити старији од дана објављивања овог конкурса. 

 

Напомена: Увјерење о положеним испитима са претходног циклуса студија које достављају студенти 

другог и трећег циклуса студија може бити старије од дана објављивања конкурса.  

 

Подаци из т. 4, 5, 6, 7. и 8. овог прилога могу бити садржани у једном документу који издаје високошколска 

установа. 

 

Сви наведени документи треба да буду оригинал или овјерена копија, изузев фото-копије текућег рачуна. 

 

Подносилац пријаве за додјелу студентске стипендије сагласан је да се његови лични подаци обрађују и унесу у 

Регистар студентских стипендија. 

За тачност података одговара подносилац пријаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 
 

 
Напомена: НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ пријаве се не разматрају.  
 

 

 


