
1

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА MUNICIPALITY DERVENTA

РЕПУБЛИКА СРПСКА REPUBLIKA SRPSKA

ОДСЈЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Подносилац захтјева

ПРЕДМЕТ: ДОДЈЕЛА СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНТЕ ПРВОГ 
ЦИКЛУСА НА ВИСОКООБРАЗОВАНИМ УСТАНОВАМА

Назив документа Институција Форма Коментар

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ОДЈЕЛЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

( ПРИЈЕМНИ  ШТАМБИЉ )

03-17

Потврда да је редован студент/ученик Факултет/ школа Оригинал -

Увјерење о оствареној просјечној оцјени Факултет Оригинал -

Потврда о статусу породице (породица 
погинулог и несталог борца ВРС,
цивилне жртве рата, РВИ ВРС I–IV 
категорије, породица борца I и II категорије,
социјално угрожена породица)

Надлежно општинско 
одјељење

Оригинал или 
овјерена копија

-

Увјерење да су брат или сестра редовни 
студенти (уколико су двоје или више дјеце из 
исте породице студенти)

Факултет Оригинал или 
овјерена копија

-

Лична карта МУП Копија -

Текући рачун Банка Копија -

Потврда да студент није обновио више од 
једне године студирања на уписаној
високошколској установи

Факултет Оригинал -

 Презиме, име оца и име

 Датум и мјесто рођења

 ЈМБ

 Број и мјесто издавања личне 
карте

 Пребивалиште-адреса 
становања

 Контакт телефон

Назив факултета/школе Година студија

Подаци о претходном школовању (навести завршену средњу 
школу или годину студија)

Успјех и просјечна оцјена

Подаци о претходном кориштењу стипендије Подаци о члановима породице који, евентуално, користе 
стипендију (име и презиме, сродство с подносиоцем захтјева)

Подаци о статусу породице

Страна 1 од 2
Општина Дервента, 74400 Дервента, Трг Ослобођења 3

Тел: 053/315-165,  веб странице: 
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ОПШТИНА ДЕРВЕНТА MUNICIPALITY DERVENTA

РЕПУБЛИКА СРПСКА REPUBLIKA SRPSKA

Назив таксе/накнаде Износ таксе/накнаде Број рачуна Позив на бр./коментар

Т А К С Е   И  Н А К Н А Д Е

(Датум подношења захтjева) (Потпис подносиоца захтјева)

Рок за рјешавање уредног предмета (са потпуном документацијом): 60

Обавјештење: Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева - 60 дана

Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани): 1 година, односно до промјене статуса

Студенти I године студија достављају 
потврду о положеном пријемном испиту са 
бројем
укупно остварених бодова

Факултет Оригинал -

Копија прве стране индекса (са сликом и 
досије бр.)

Факултет Копија -

Увјерење о пребивалишту МУП Оригинал -

Кућна листа чланова породичног домаћинства Одјелење за општу управу Оригинал -

Извод из матичне књиге умрлих, за 
студенте/ученике без једног или оба
родитеља

Одјелење за општу управу Оригинал -

Потврда о примањима родитеља, као и 
осталих чланова домаћинства уписаних у
кућну листу, односно незапослености 
родитеља и осталих чланова (потврда са
Бироа, а за оне који нису на евиденцији 
бироа, овјерену изјаву), односно о
примању социјалне помоћи

Послодавац, Завод за 
запошљавање

Оригинал -

Потврда о редовном школовању на 
високошколској установи за сваког студента
из породице са два или више студената

Факултет Оригинал -

Изјава да не примају стипендију из других 
јавних извора стипендиранја/ за ученике 
изјава родитеља/старатеља

Одјелење за општу управу Оригинал -

- - - -

Страна 2 од 2
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Тел: 053/315-165,  веб странице: 


