(попуњава подносилац молбе)

Пријемни штамбиљ

ПРЕЗИМЕ
ИME
ИМЕ РОДИТЕЉА
ДАТУМ И МЈЕСТО
РОЂЕЊА
ЈМБ
АДРЕСА
БРОЈ ТЕЛЕФОНА
Е-MAIL AДРЕСА

ОПШТИНА ЛАКТАШИ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ОДСЈЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ПРЕДМЕТ: Молба за додјелу/продужење средњошколске стипендије
Молим да ми (означити са X):
 додијелите средњошколску стипендију
 одобрите продужење средњошколске стипендије
као

ученику

______________________________________________________________
(назив средње школе)
у _________________________ .
(мјесто)
У овој школској години уписан-а сам у _________________________ разред.
Стипендију тражим по основу (означити основ):







носилац дипломе ''Вук Караџић'' (за први разред)
успјех у школовању
дијете ратног војног инвалида од I до IV категорије
дијете палог борца
дефицитарно занимање (обућар, зидар, варилац, димњачар и кројач)
талент

Лакташи, _____________

ПОДНОСИЛАЦ

________________________

Шифра документа: ЛА-ОБ-04/16

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
А) ЗА СРЕДЊОШКОЛСКУ СТИПЕНДИЈУ:

1. Увјерење о уписаном разреду средње школе са јасно дефинисаним занимањем;
2. Увјерење о пребивалишту на подручју општине Лакташи најмање 24 мјесеца
прије предаје молбе (Полицијска станица Лакташи-ЦИПС);
3. Копију личне карте за једног родитеља (ако је издата најмање 24 мјесеца прије
предаје молбе) или увјерење о пребивалишту (Полицијска станица Лакташи);
4. Кућну листу (пријемна канцеларија-канцеларијa број 9, шалтер број 3 у приземљу
зграде Општине);
5. Koпију текућег рачуна једног родитеља;
6. Копију свједочанства о завршеном основном образовању (VI-IX разред) и
копија ђачке књижице ( I-V разред);
7. Копију Вукове дипломе (Вуковци за први разред);
8. Копију свједочанства претходних разреда средње школе;
9. Копију рјешења корисника породичне инвалиднине (дјеца погинулих борца и
дјеца РВИ-а од I-IV категорије);
10. Посебни таленти - одговарајући документ који то потврђује (копије диплома,
признања, награда и др.).
Б) ЗА ПРОДУЖЕЊЕ СРЕДЊОШКОЛСКЕ СТИПЕНДИЈЕ:

Увјерење о уписаном разреду средње школе;
Копију свједочанства о претходно завршеном разреду средње школе;
Копије диплома, признања, награда и др. (таленти);
Копију рјешења корисника породичне инвалиднине (дјеца погинулих
бораца и дјеца РВИ-а);
5. Копију текућег рачуна једног родитеља.
1.
2.
3.
4.

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

