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           ЗП „Хидроелектране на Требишњици“  
           а.д.  Требиње  

 КОМИСИЈА ЗА СТИПЕНДИЈЕ 
 

П Р Е Д М Е Т : Пријава за стипендију  
  

Подносим Пријаву - Захтјев по Конкурсу за додјелу студентске стипендије, за школску 2022/23 годину. 
 
Студент сам   __________________________________________ у   _______________________________. 

                                         (назив високошколске организације)                                            (сједиште високошколске организације) 

 
Школске 2022/23. године редован сам студент _____ године, са просјечном оцјеном студија________. 
 
Уз захтјев прилажем сљедећа документа: 

 

Р.б. Назив документа издаје форма документа 

1. Потврда о пребивалишту ЦИПС Оригинал/Копија 

2. Потврда о статусу редовног студента са просјеком оцјена  Факултет Оригинал 

3. извод из матичне књиге умрлих (ако један или оба 
родитеља нису живи) 

Градска Управа Оригинал 

4. Копија индекса са уписаним оцјенама Индекс Копија 

5. фотокопију рјешења о инвалидитету (уколико постоји) Надлежни орган Копија 

6. потврду да се један или оба родитеља налазе на евиденцији 
незапослених лица надлежног Завода за запошљавање или 
потврда из Пореске управе РС да нема пореза и доприноса 
на приходе и примања 

Завод за 

запошљавање 

Пореска управа 

 

Оригинал 

Оригинал 

7. потврду о просјеку примања  једног или оба родитеља за 
посљедња три мјесеца пред расписивање Конкурса за 
додјелу стипендија 

Послодавац 
 

Оригинал 
 

8. ако је неко од родитеља пензионер, увјерење Фонда ПИО о 
просјечној пензији за посљедња три мјесеца пред 
расписивање Конкурса за додјелу стипендија 

Фонд ПИО Оригинал 

9. уколико су родитељи разведени, рјешење Суда о разводу 
родитеља, а уколико студент не прима алиментацију и 
овјерену изјаву студента да не прима алиментацију 

Надлежни суд 
Изјава студента 

Оригинал 
Овјерено 
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10. ако је студент у брачној заједници, извод из матичне књиге 
вјенчаних и потврда о просјеку примања супружника за 
посљедња три мјесеца пред расписивање Конкурса за 
додјелу стипендија, односно потврда са надлежног Завода 
за запошљавање или потврда из Пореске управе РС да нема 
пореза и доприноса на приходе и примања 

Градска управа 
Послодавац 
Завод за 

запошљавање 

Пореска управа 

 

Оригинал 
Оригинал 
 
Оригинал 
Оригинал 
 

11. изјаву у којој под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу изјављује да су сва приложена 

документа вјеродостојна и тачна, да не прима другу 

стипендију или материјалну помоћ за студирање и да није 

у радном односу 

Изјава Овјерено 

12. потврда банке о текућем рачуну или уговор са банком Банка Оригинал 

13. Копију Рјешења о статусу породице погинулог борца БОРС Копија 

 

* Сва приложена документа  морају бити у оригиналу или овјерене копије, као и  
потврде и изјаве које морају бити овјерене од стране надлежног  органа. 

 
 
 
 
Рок за рјешавање потпуног захтјева је 45 дана. 
У____________, дана_______ 2023.год. године    

                                 Потпис подносиоца  
 
                                    __________________________ 

 


