ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ИМЕ РОДИТЕЉА
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА
ЈМБ
АДРЕСА
БРОЈ ТЕЛЕФОНА
Е-МАИЛ АДРЕСА

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности

ПРЕДМЕТ: Молба за додјелу студентске стипендије

за ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА

Молим да ми одобрите стипендију за студирање на __________________________________________
(назив факултета)

_____________________

у ________________________________
(мјесто)

Студијски програм

семестар/година_______________

У Костајници, __________2021.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
__________________________

Уз захтјев прилажем следећу документацију:
- Увјерење о пребивалишту-ПБА3 образац
- Извод из матичне књиге држављана

- Изјава да студент не прима стипендију из другог јавног извора финансирања
- Фотокопију текућег рачуна на име студента који је отворен у некој од пословних банака РС/БиХ.
- Увјерење образовне установе и овјерена копија прве стране индекса да је студент редовно

уписан у академску годину на којој се види које се звање стиче по завршетку школовања
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БРОЈ ТЕЛЕФОНА
Е-МАИЛ АДРЕСА

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности

ПРЕДМЕТ: Молба за додјелу

СПОРТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ

за студенте

Молим да ми одобрите спортску стипендију као активном спортисти

_________________________________________

_

(назив клуба/индивидуални спорт)

Студент сам факултета _____________________

у
, студијски програм

(мјесто)

семестар/година_______________

У Костајници, __________2021.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
__________________________

Уз захтјев прилажем следећу документацију:
- Увјерење о пребивалишту-ПБА3 образац
- Извод из матичне књиге држављана

- Изјава да студент не прима стипендију из другог јавног извора финансирања
- Фотокопију текућег рачуна на име студента који је отворен у некој од пословних банака РС/БиХ.
- Увјерење образовне установе и овјерена копија прве стране индекса да је студент редовно

уписан у академску годину
-Увјерење да се клуб такмичи у кадетској, јуниорској и сениорској категорији на нивоу
Републике Српске или БиХ ( издаје клуб у којем спортиста тренира)
-Доказ да је клуб удружен у Спортски Савез Републике Српске ( издаје клуб у којем
спортиста тренира)
-Увјерење клуба да је кандидат активно тренира и остварује резултате
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ИМЕ РОДИТЕЉА
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА
ЈМБ
АДРЕСА
БРОЈ ТЕЛЕФОНА
Е-МАИЛ АДРЕСА

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности
ПРЕДМЕТ: Молба за додјелу студентске стипендије

према СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ

Молим да ми одобрите стипендију за студирање на __________________________________________
(назив факултета)

_____________________

у ________________________________
(мјесто)

Студијски програм

семестар/година _______________

У Костајници, __________2021.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
__________________________
Уз захтјев прилажем следећу документацију:
- Увјерење о пребивалишту-ПБА3 образац
- Извод из матичне књиге држављана

- Изјава да студент не прима стипендију из другог јавног извора финансирања
- Фотокопију текућег рачуна на име студента који је отворен у некој од пословних банака РС/БиХ.
- Увјерење образовне установе и овјерена копија прве стране индекса да је студент редовно

уписан у академску годину
Документи којима се доказује неки од посебних услова којег кандидат испуњава:
-У вјерење надлежног органа о породичној-личној инвалидини, којим се доказује: да је подосилац
пријаве на конкрус дијете палог борца или РВИ ( од прве до пете категорије), дијете цивилне жртве
рата, или да је цивилна жртва рата,
- Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује да је подносилац пријаве за конкурс дијете без
оба родитеља,
-Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс – дијете
самохраног родитеља,
-Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс дијете из
породице са утврђеним социјалним статусом, утвђеног рјешењем Центра за социјални рад,
-Изводи из матичне књиге рођених којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс – дијете из
породице са троје и више дијеце,
-Увјерење Центра за социјални рад којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс особа с
инвалидитетом, и корисник права на туђу његу и помоћ утврђену рјешењем Центра за социјални рад,
-Извод из евиденције за незапослене чланове домаћинства – Завод за запошљавање,
-Кућну листу у којој су наведени чланови домаћинства.
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БРОЈ ТЕЛЕФОНА
Е-МАИЛ АДРЕСА

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности
ПРЕДМЕТ: Молба за додјелу студентске стипендије

према УСПЈЕХУ НА СТУДИЈУ

Молим да ми одобрите стипендију за студирање на __________________________________________
(назив факултета)

_____________________

у ________________________________
(мјесто)

Студијски програм

семестар/година _______________

У Костајници, __________2021.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
__________________________
Уз захтјев прилажем следећу документацију:
- Увјерење о пребивалишту-ПБА3 образац
- Извод из матичне књиге држављана

- Изјава да студент не прима стипендију из другог јавног извора финансирања
- Фотокопију текућег рачуна на име студента који је отворен у некој од пословних банака РС/БиХ.
- Увјерење образовне установе и овјерена копија прве стране индекса да је студент редовно

уписан у академску годину
-Увјерење о положеним испитима са просјеком оцијена

ИЗЈАВА
Ја, _____________________________________ ЈМБГ ________________________ из
Костајнице, улица _____________________ под моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу
И З Ј АВ Љ У Ј Е М
да не примам стипендију из другог јавног извора стипендирања.
Изјава се даје у складу са Одлуком о стипендирању студената („Службени Гласник општине
Костајница“, број 35/21).

Даваоц изјаве
________________________
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ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности

ПРЕДМЕТ: Молба за додјелу

СПОРТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ

за уечнике

Молим да ми одобрите спортску стипендију као активном спортисти

_________________________________________

_

(назив клуба/индивидуални спорт)

Ученика сам _____________________

у

(разред који ученик похађа)

,
(мјесто)

(назив средње школе)

(смјер)

У Костајници, __________2021.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
__________________________
Уз захтјев прилажем следећу документацију:
- Увјерење о пребивалишту-ПБА3 образац
- Извод из матичне књиге држављана

- Изјава да ученик не прима стипендију из другог јавног извора финансирања
- Фотокопију текућег рачуна на име ученика који је отворен у некој од пословних банака РС/БиХ.
- Доказ да је ученик редовно уписан у школску годину

- Увјерење да се клуб такмичи у кадетској, јуниорској и сениорској категорији на нивоу
Републике Српске или БиХ ( издаје клуб у којем спортиста тренира)
-Доказ да је клуб удружен у Спортски Савез Републике Српске ( издаје клуб у којем
спортиста тренира)
-Увјерење да кандидат активно тренира и остварује резултате.

