Унија студената Републике Српске расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за додјелу стипендија „Срђан Алексић“ за 2015. годину редовним студентима I
циклуса на јавним високошколским установама у Републици Српскоj.

I
Стипендије "Срђан Алексић" се додјељују сљедећим категоријама студената:
 студенти који долазе из социјално угрожених породица, што доказују рјешењем
надлежног центра за социјални рад
 студенти - цивилне жртве рата, дјеца погинулих бораца и дјеца ратних војних
инвалида од I до VI категорије
 студенти без једног или оба родитеља
 студенти из породице са два или више студената
 студенти са инвалидитетом који не остварују право на додатак за помоћ и његу
другог лица
 студенти који су до пунољетства били смјештени у домове за незбринуту дјецу
или у хранитељске и сродничке породице
 студенти дјеца демобилисаних бораца ВРС

II
Општи услови су:
1. Да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине
2. Да су редовни студенти на високошколским установама у Републици Српској
3. Да су студенти друге или виших година студија на првом циклусу студија
4. Да студент не обнавља годину текућу годину студија, за коју се додјељује
стипендија
5. Да не примају стипендију из других јавних извора финансирања
III
Критеријуми за утврђивање ранг-листе студената за додјелу стипендија су:
1. Социјални статус
2. Уписана година студија
3. Успјех на претходним годинама студија

IV
Право на додјелу стипендије имају и апсолвенти, који су први пут уписати
апсолвентски стаж, а којима се стипендија исплаћује до дана дипломирања, а најдуже
на период од једне академске године. Уколико апсолвент дипломира у наведеном
периоду, дужан је у року од 15 дана писано обавијестити Унију студената о престанку
основа за исплату стипендије.
V
Висина стипендије износи 100 КМ и исплаћује се током 9 мјесеци.

VI
Уз уредно попуњен образац пријаве потребно је доставити и сљедећу
документацију, у оригиналу или овјереној фотокопији:
Увјерење о држављанству
Увјерење о пребивалишту
Овјерену копију прве странице индекса
Потврду о статусу редовног студента
Увјерење о положеним испитима с просјечном оцјеном
Потврду да студент први пут уписује текућу годину студија
Овјерену изјаву да студент не прима стипендију из других јавних извора
финансирања
8. Овјерену изјаву за апсолвенте
9. Овјерену кућну листу
10. Потврду о редовном школовању за чланове домаћинства на редовном
школовању, а за дјецу предшколског узраста извод из матичне књиге рођених
11. Потврду да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији
незапослених лица надлежног завода за запошљавање
12. Рјешење центра за социјални рад о новчаној помоћи, за студенте из социјално
угрожених породица
13. Рјешење надлежне установе о инвалидности (само за студенте са
инвалидитетом)
14. Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом статусу цивилне
жртве отаyбинског рата
15. Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом праву по основу
члана домаћинства породице погинулог борца, са висином примања по том
основу
16. Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом праву демобилисаног
борца ВРС
17. Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом статусу дјетета
ратног војног инвалида од I до VI категорије, са висином примања по том основу
18. Изводи из матичне књиге умрлих, за дјецу без једног или оба родитеља
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

19. Потврду издату од надлежног органа да је студент до пунољетства био смјештен
у дому за незбринуту дјецу, или у хранитељске и сродничке породице (само за
студенте који су били смјештени у дому за незбринуту дјецу или у хранитељске
и сродничке породице)
20. Потврду о редовном школовању на високошколској установи за сваког студента
из породице са два или више студената
21. Фотокопију текућег рачуна са рачуном банке код које је рачун отворен
Документи из тачке 1 и 2 не смију бити старији од 6 мјесеци, а документи из тачака 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 19 не смију бити старији од дана када је овај конкурс објављен.

VII
Подносиоци пријава морају имати отворен текући рачун у некој од банака у
Републици Српској.

VIII
Пријаве на конкурс достављају се у канцеларије Уније студената РС у Бањалуци
и у Источном Сарајеву, или путем поште на адресу: Мајке Југовића бр. 1 Бањалука или
Ректорат Универзитета у И. Сарајеву, канцеларија УСРС, Вука Караџића 30 Источно
Сарајево, с назнаком – Пријава на конкурс, стипендије "Срђан Алексић".

X
Сви потребни обрасци могу се преузети на страницама два јавна универзитета,
www.unibl.org i www.ues.rs.ba/

X
Конкурс остаје отворен 15 дана након објављивања у дневном листу "Независне
новине/Пресс РС" и на страницама два јавна универзитета, http://www.unibl.rs и
http://www.ues.rs.ba

XII

Унија студената Републике Српске задржава право да прошири листу
стипендиста у складу са расположивим средствима и резултатима конкурса.

XI
Све информације у вези с конкурсом могу се добити на сајту Уније студената РС
или позивом на бројеве 066/011-984; 065/916-355.

