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КАТЕГОРИЈА СТИПЕНДИЈЕ 

Ставите знак Х поред одоговарајуће категорије 

К
ат

ег
о

р
и

ја
 

 
Студенти на универзитетима 

у Републици Српској и Босни 

и Херцеговини 

 Инжењерство и технологија 

 Природне науке 

 Медицинске и здравствене науке 

 Пољопривредне науке 

 Друштвене науке 

 Хуманистичке науке 

 Умјетност 

 

Студенти на 

високошколским установама 

у иностранству 

 
Високошколске установе у Македонији, 

Словенији, Србији, Хрватској или Црној Гори 

 Високошколске установе у иностранству 

ПОДАЦИ О СТУДЕНТУ 

Име  Презиме  

Име оца  Име мајке  

ЈМБ              

Датум рођења дан, мјесец и година рођења: 

Општина рођења  Република рођења  

Држављанство  Република Српска  Босна и Херцеговина 

Општина 

пребивалишта 
 

Адреса 

пребивалишта 
 

Општина 

боравишта 
 Адреса боравишта  

Фиксни телефон  Мобител  

Емаил   

ПОДАЦИ О СТУДИЈУ 

Назив универзитета  

Назив Факултета  

Сједиште град и република 

Студијски смјер  Година уписа год/год 

 Високошколска установа има могућност извођења другог и трећег циклуса студија 

 Академски студиј  Редован студент  
Студент до сада није обнављао годину 

студија 

Година студија у 

академској 2019/2020. 

години 

 II (друга) година 

 III (трећа) година 

 IV (четврта) година 

 V (пета) година  

 VI (шеста) година  

Остварена просјечна оцјена током студија  

Ранг иностраног 

универзитета  
Томпсонова ранг-листа  Шангајска ранг-листа  

БАНКОВНИ РАЧУН 

Број текућег рачуна                 

Назив банке у Републици 

Српској 
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ПРИЛОЗИ УЗ ПРИЈАВУ 

Ставите знак Х за сваки приложени документ 

 Увјерење о држављанству (оригинал или овјерена копија)1 

 Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија) 

 Оригинално увјерење о мјесту пребивалишта издато након дана објаве Конкурса 

(Конкурс је објављен 04. новембра 2019. године)  

 Потврду о редовно уписаној години студија с напоменом да није обнављао ниједну 

академску годину на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини, 

односно на високошколским установама у иностранству 

 Препис оцјена свих положених испита с оствареном просјечном оцјеном током првог 

циклуса академских студија с напоменом о предвиђеном трајању студијског програма 

 Потврду о висини просјека оцјена која мора бити већа од 9,00 (укључујући и 

просјечну оцјену 9,00) на универзитетима у Републици Српској/Босни и Херцеговини, 

односно просјечну оцјену која мора бити већа од 9,50 (укључујући и просјечну оцјену 

9,50) за студенте на високошколским установама у иностранству) осим за студенте који 

студирају на универзитетима рангираним до 200. мјеста на Томпсоновој и/или 

Шангајској ранг-листи и који могу конкурисати под условом да имају просјек оцјена 

већи од 9,00 (укључујући и просјечну оцјену 9,00) 

 Потврду да је студент положио све испите из претходне године студија (само за 

студенте који испуњавају овај услов) 

 Фотокопија текућег рачуна 

 Документи су оригинали или овјерене копије које нису старије од три мјесеца од дана 

објаве Конкурса, осим увјерења о пребивалишту које није старије од дана 

објављивања Конкурса (04. новембар 2019. године) 

 Студенти који студирају у иностранству, а који прилажу документа на страном језику, 

доставили су их у оригиналу, уз овјерен превод на једном од службених језика у Босни 

и Херцеговини 

 Документација за бодовање остварених резултата студента у науци, умјетности и 

иноваторству је потпуна и приложена на одговарајућим обрасцима за сваки резултат. 

 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

 

 

Датум:      

     

Пријаву за додјелу стипендије, са свим прилозима Пријаве, подносим под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу. 

 

Подносилац пријаве 

 

     

 

 

                                                 
1 Студент који има држављанство Федерације Босне и Херцеговине и Босне и Херцеговине може да се 

пријави за додјелу стипендије уколико достави доказ о подношењу захтјева за промјену ентитетског 

држављанства, те у конкурсном року и увјерење о држављанству Републике Српске и Босне и Херцеговине. 


