Презиме(име родитеља) и име
________________________________
ЈМБГ
________________________________
Адреса
________________________________
Назив факултета(Државни-Приватни) ________________________________
Година студија
________________________________
Телефон
________________________________
Датум подношења пријаве
________________________________
Општинска управа Рудо
-Комсији за додјелу студентских стипендијаПРЕДМЕТ: Пријава на конкурс за додјелу студентских стипендија
По расписаном конкурсу за додјелу студентских стипендија из средстава
буџета општине Рудо за школску 2019/2020, подносим пријаву са траженом
документацијом, и то:
А) Основна документа
- Извод из матичне књиге рођених,
- Увјерење о статусу редовног студента,
- Увјерење о просјечној оцјени у току претходног школовања-студирања(за
студенте прве године студија просјечна оцјена у средњој школи,укључујући и
оцјену са завршног-матурског испита),
- Изјава о заједничком домаћинству(кућна листа)
- Увјерење-потврда о висини мјесечних прихода за последња 3 мјесеца,
- Увјерење о мјесту пребивалишта-CIPS,
- Фотокопија личне карте,
- Изјава студента да се обавезује да у току студија неће паралелно користити
студентски кредит, стипендију или другу редовну новчану помоћ од другог
даваоца
- Увјерење-потврда о измиреним обавезама према општини, по било ком основу,
укључујући дуговања по основу кредита за подстицај развоја( прибавиће се
службеним путем)
- -Увјерење-потврда или други доказ о похађању основне школе(за период од IVразреда)
Б) Допунска документа
- Увјерење-потврду са евиденције незапослених лица,
- Фотокопија здравствене књижице за члана домаћинства који се у изјави о
заједничком домаћинству изјасни као домаћица,
- Увјерење о статусу родитеља или старатеља(погинулог борца, ратног војног
инвалида, борца I и II категорије)
- Увјерење-доказ о неспособности 100% за рад или извод из МКР за родитеље
старије од 65 година живота,
- Увјерење о губитку родитеља-извод из матичне књиге умрлих,
- Увјерење-рјешење од Центра за социјални рад о статусу лица са посебним
потребама,
- Увјерење-потврда о школовању за члана/чланова породице(ученик, студент)који
се налазе на редовном школовању,
- Доказ о пребивалишту за вријеме школовања у периоду од првог до петог
разреда(за подносиоце захтјева који нису похађали основну школу на подручју
општине Рудо, за период школовања од првог до петог разреда),
- Копија текућег рачуна
НАПОМЕНА:Документа се предају у оригиналу или овјереној фотокопији
Потпис подносиоца пријаве:
_________________________

