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УПУТСТВО
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ

Oпште информације
Стипендирање ученика и студената општине Лакташи обавља се са циљем стимулисања
успјешних ученика и студената. Основ стипендирања, критерији и категорије стипендиста
дефинисани су Одлуком о додјели стипендија ученицима средњих школа („Службени
гласник општине Лакташи“, број 9/13 и 11/15) и Одлуком о додјели стипендија студентима
Првог циклуса студија („Службени гласник општине Лакташи“, број 1/17 ).
Општи услов за ученике:
- да они и њихови родитељи имају пријављено пребивалиште на подручју општине
Лакташи најмање двије године прије подношења захтјева на Конкурсу,
- да не похађају приватну средњу школу.
Општи услов за студенте:
- да студирају на Јавним високошколским установама у земљи и иностранству,
- да имају пријављено пребивалиште на подручју општине Лакташи најмање двије године
прије подношења захтјева на Конкурсу.
Потребна документација за одобравање стипендирања
За додјелу средњошколске стипендије:
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 (издаје Полицијска станица Лакташи- ЦИПС);
3. Копија личне карте за једног родитеља (ако је издата најмање 24 мјесеца прије предаје
молбе) или увјерење о пребивалишту (издаје Полицијска станица Лакташи/ ЦИПС);
4. Кућна листа (пријемна канцеларија-канцеларијa број 9, шалтер број 3 у приземљу
зграде Општине);
5. Koпија текућег рачуна једног родитеља;
6. Копија свједочанства о завршеном основном образовању (V-IX разред) и копија ђачке
књижице ( I-V разред);
7. Копија Вукове дипломе (Вуковци за први разред);
8. Копија свједочанства претходних разреда средње школе;
9. Копија рјешења корисника породичне инвалиднине (дјеца погинулих бораца или РВИ
од I-IV категорије);
10. Посебни таленти - одговарајући документ који то потврђује (копије диплома,
признања, награда и др.).
За продужење средњошколске стипендије:
1.
2.
3.
4.

Увјерење о уписаном разреду средње школе;
Копија свједочанства о претходно завршеном разреду средње школе;
Копија диплома, признања, награда и др. (таленти);
Копија рјешења корисника породичне инвалиднине (дјеца погинулих бораца и дјеца
РВИ-а);

5. Копија текућег рачуна једног родитеља.
За додјелу студентске стипендије:
1. Увјерење о пребивалишту на подручју општине Лакташи (најмање 24 мјесеца) за
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

подносиоца молбе (издаје Полицијска станица Лакташи/ ЦИПС);
Кућна листа (пријемна канцеларија-канцеларија број 9, шалтер број 3 у приземљу
зграде Општине);
Увјерење о уписаној години факултета;
Копија прве стране индекса;
Увјерење о положеним испитима-просјек оцјена (више године студија);
Увјерење Центра за социјални рад (студенти у стању социјалне потребе);
Извод из матичне књиге умрлих и матичне књиге рођених за родитеља (студенти без
оба родитеља и студенти самохраних родитеља);
Копија рјешења корисника породичне инвалиднине (дјеца погинулих бораца или РВИ
од I-IV категорије);
Koпија картице текућег рачуна, код UniCredit Bank (Загребачка банка), филијала
Лакташи.

За продужење студентске стипендије:
1.
2.
3.
4.
5.

Увјерење о уписаној години факултета;
Увјерење о уписаној години факултета;
Копија прве стране индекса;
Увјерење о положеним испитима (просјек оцјена);
Одговарајући документ који потврђује испуњавање услова по посебном основу.

Документација која се односи на факултете у иностранству треба да је преведена од
стране овлаштеног судског тумача.
Предаја молбе и документације и поступак додјеле
Потребна документација и молба предају се у пријемној канцеларији- канцеларија број 9,
шалтер број 3. Молбе се обрађују у канцеларији број 38.
Комисија за додјелу стипендија расправља о поднешеној документацији и на основу свега
даје приједлог за додјелу стипендија Начелнику општине. Начелник доноси Одлуке о
додјели стипендија, потребним сручним занимањима и о висини стипендија.
Потребне информације о стипендирању можете добити у канцеларији број 38 као и на
телефон: 051/334-239.

Одговорно лице
1. Дарко Аџаип, Начелник одјељења за привреду и друштвене дјелатности
Канцеларија бр. 35, други спрат
051/334-236; e-mail: darko.adzaip@laktasi.net

2. Санела Ратковић, Шеф одсјека за друштвене дјелатности
Канцеларија бр. 38А, други спрат
051/334-240; e-mail: sanela.ratkovic@laktasi.net

3. Горан Сексен, виши стручни сарадник за омладину и невладин сектор
Канцеларија бр. 38, други спрат
051/334-239; e-mail: goran.seksen@laktasi.net

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Одсјек за друштвене дјелатности
Ул. Карађорђева 56, 78250 Лакташи,
Tел: 051/334-236, 051/334-239 факс: 051/334-256,
www.laktasi.net
Радно вријеме: 07.30-15.30 часова

