
 

  Шифра документа: О  02/5  4.2.20 

ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА: 

 

ИМЕ РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА: 

 

ЈМБ: 

АДРЕСА СТАНОВАЊА 

 ИЛИ КОНТАКТ АДРЕСА: 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 

   

П Р И Ј Е М Н И  Ш Т А М Б И Љ  

  

 ГРАД БИЈЕЉИНА 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 ГРАДСКА УПРАВА  

         Одјељење за друштвене дјелатности 

 

 

       П Р Е Д М Е Т : Захтјев за додјелу ученичке стипендије – категорија дјеце са 

посебним потребама 

  

 У складу са чланом 6. и 7. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика и студената и чланом 15. 

и 18. Правилника о критеријумима и поступку за стипендирање студената и ученика, финансирање 

научноистраживачког рада и награђивање ученика и наставника, подносим захтјев за додјелу ученичке 

стпендије- категорија дјеце са посебним потребама и дајем сљедеће податке: 

� Име и презиме дјетета/ученика _________________________________________________ 

� Назив школе/установе коју похађа ______________________________________________ 

� Разред           ________________________________________________ 

� Врста ометености ____________________________________________________________ 

 

УЗ ЗАХТЈЕВ  ПРИЛАЖЕМ: 
 

1. Рјешење Центра за социјални  рад о разврставању и остваривању права у области образовања (овјерена 

копија) 

2. Потврда-увјерење о  статусу редовног ученика (оригинал) 

3. Извод из матичне књиге рођених (овјерена копија) 

4. Увјерење о држављанству (овјерена копија) 

5. Обавјештење о сталном мјесту пребивалишта (овјерена копија) 

6. Рјешење о старатељству (овјерена копија) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКУ:Дозволиће се само једна могућност достављања допуне захтјева како би 
предмет био потпун. 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ: 30 дана од дана пријема комплетног захтјева са прилозима 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    Потпис подносиоца 

Бијељина,  године   



 

  Шифра документа: О  02/5  4.2.20 

  

 КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ : 

 

1. Образац захтјева за додјелу ученичке стипендије – ученици генерације основних и средњих 

школа доставља се у септембру мјесецу, а може се подићи у соби број 48 Градске управе 

града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића 1. или на адреси званичне интернет 

презентације града Бијељина: www.sobijeljina.org 

 

2. Рјешење о разврставању и остваривању права у области образовања добија се у Центру за 

социјални рад Бијељина, Потпоручника Смајића 18 

 

3. Потврда-увјерење о статусу редовног ученика за текућу школску годину добија се у 

школи/установи коју ученик похађа 

 

4. Извод из матичне књиге рођених и увјерење о држављанству добија се у матичној служби 

града Бијељина, Карађорђева 4,или у матичној служби мјеста рођења 

 

5. Обавјештење о сталном мјесту  пребивалиштва (не старије од 12 мјесеци) добија се у МУП-

у Републике Српске, Одјељење ЦИПС Бијељина 

 

6. Рјешење надлежног суда о старатељству, уколико је ученик под старатељством 

 

7. Попуњени захтјев обрасца са траженом документацијом предаје се у пријемној канцеларији 

града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића 1.  

 

8. На захтјев се не плаћа такса.  

 


