
 

 
Шифра документа: ЛА-ОБ-04/17 

 

(попуњава подносилац молбе) 

         Пријемни  штамбиљ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИНА ЛАКТАШИ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

ОДСЈЕК  ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

 

ПРЕДМЕТ: Молба за додјелу студентске стипендије 

 

Молим да ми додијелите студентску стипендију, као студенту на  

___________________________________________________________________________   
                                                                    (назив факултета-студијски програм-смјер) 

у  ___________________________________. 
                                  (мјесто) 

У овој школској години уписан-а сам на _________________________ годину. 
 

 

Стипендију тражим по основу (означити све основе и подоснове-можете означити и више основа, 

ако припадате сваком од њих): 

  Студенти који спадају у потребне стручне кадрове у високој стручној спреми  
(стипендирање од прве године студија, без обзира на просјек, али без обнове године)-означити факултет 

 Електротехнички факултет (сви студијски програми); 

 Машински Факултет (сви студијски програми); 

 Технолошки факултет (сви студијски програми); 

 Остале јавне високошколске установе (студијски програми: грађевинарства,   

архитектуре, прераде дрвета, математике, физике, информатике, рачунарства, 

хемије, дефектологије, здравствене његе, радне терапије, њемачког језика и 

ветеринарства). 
    Студенти који припадају једој од посебних категорија (стипендирање од друге године 

студија, без обзира на просјек, али без обнове године)-означити категорију: 

 дијете из породице са четворо и више дјеце  

 дијете ратног војног инвалида од од I до IV категорије 

 дијете погинулог борца 

 стање социјалне потребе 

 дијете без оба родитеља 

 дијете самохраних родитеља (један родитељ непознат, умро или нестао); 

   Студенти друге и виших година студија који имају просјек 8,5 и више  (уз услов 

редовног студирања-без обнове године). 

 

 

Лакташи, _____________                               ПОДНОСИЛАЦ  

      ________________________ 

ПРЕЗИМЕ 
 

ИME 
 

ИМЕ РОДИТЕЉА 
 

ДАТУМ  И  МЈЕСТО 

РОЂЕЊА 

 

ЈМБ  

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ  

АДРЕСА   

БРОЈ ТЕЛЕФОНА    

Е-MAIL AДРЕСА 
 



Уз захтјев приложити: 

 

1. Увјерење о пребивалишту на подручју општине Лакташи (најмање 24 мјесеца) за 

подносиоца молбе (Полицијска станица Лакташи/ЦИПС); 

2. Кућну листа (пријемна канцеларија-канцеларија број 9, шалтер број 3 у приземљу 

зграде Општине); 

3. Увјерење о уписаној години факултета; 

4. Копију прве стране индекса; 

5. Увјерење о положеним испитима-просјек оцјена (више године студија); 

6. Увјерење Центра за социјални рад (студенти у стању социјалне потребе); 

7. Извод из матичне књиге умрлих и матичне књиге рођених за родитеља (студенти 

без оба родитеља и студенти самохраних родитеља); 

8. Копију рјешења корисника породичне инвалиднине (дјеца погинулих борца или 

РВИ од I-IV категорије); 

9. Koпију картице текућег рачуна, код UniCredit Bank (Загребачка банка), филијала 

Лакташи.  

 

 

       Потребна документација је различита, у зависности од основа подношења Молбе.      

За студенте који студирају у иностранству, документација мора бити преведена од 

стране овлаштеног судског тумача. 

 

        Додатне информације и образложења можете добити у канцеларији број 38  или 

на телефон 051/334-239. 
 

 

 НАПОМЕНА: Захтјев, са доказима предаје се у пријемној канцеларији-канцеларија   

број 9, шалтер број 1. 
 


