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ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ  
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Првог Крајишког пролетерског батаљона 50, 78240 Челинац, телефон: 051/553-010, факс: 051/553-015, www.opstina-celinac.com 
 

 
 

ПРИЈАВА 
ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ  

ПРВОГ И ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА 
 
 
 

1. Лични подаци 

Име и презиме 

 Име једног родитеља 

 ЈМБ               

 Пол:  М          Ж   Држављанство: 

 Адреса и мјесто пребивалишта 

 Број контакт телефона:  E-mail: 

 
 
2. Подаци о студију 

Високошколска установа: 

 Факултет/aкадемија: 
  

 Сједиште факултета /академије: 

 Студијски програм: 
  

 Година првог уписа на овај студијски програм: 
 

 Циклус: 
 

 Година студија: 
 

Просјек оцјена1: 
 

 
 
3. Банковни рачун 

Назив банке: 

Име и презиме власника рачуна: 

ЈБМ власника рачуна:               

 Број текућег рачуна: 

                                                 
1 Просјечна оцјена на I циклусу студија је просјечна оцјена свих положених испита из претходних година 
студија, а просјечна оцјена на II циклусу студија је просјечна оцјена свих положених испита на првом 
циклусу студија. 
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 4. Прилози уз пријаву (заокружити приложено) 

1. Увјерење о уписаној години студија (оригинал или овјерена копија) 
2. Овјерена изјава студента да не прима стипендију из других јавних извора 
3. Копија индекса – копија прве стране и копије свих страница овјера уписа семестара и обнова 

семестара 
4. Просјек оцјена положених испита издат од студентске службе (оригинал или овјерена копија) 
5. За стипендије по основу Члана 5.  - копија Вукове дипломе и копије свједочанства за претходне 

године школовања 
6. Увјерење о пребивалишту издато од Станице јавне безбједности Челинац (оригинал или овјерена 

копија) 
7. Копија рјешења о статусу породице палог или несталог борца ВРС 

 Докази за бодовање социјалног статуса: 
1. Извод из матичне књиге умрлих или родни лист за дијете без једног или оба родитеља 
2. Копију посљедњег рјешења о статусу и категорији РВИ за инвалиде од I до IV категорије 
3. Кућна листа 
4. Потврда о незапослености од Завода за запошљавање РС – Биро Челинац (оригинал или овјерена 

копија) 

 
 
За тачност података одговара подносилац пријаве под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу. 
 
 
Напомена: неблаговремене пријаве се не разматрају. 
 
 
 
 
 
 
 Датум:  Подносилац пријаве: 
 
____________________  ____________________ 

 
 


