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Студентски Парламент Универзитета у Бањој Луци расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за додјелу стипендија  од стране Ротари клуба “Бања Лука” за 

студенте са поплављених подручја који студирају на Универзитету у Бањој Луци 

 

Расписује се Јавни конкурс за додјелу стипендија Ротари клуба Бања Лука, за 

академску 2014/2015 годину, и то редовним студентима на Универзитету у Бањој Луци који су 

претрпјели штете од претходних поплава у Републици Српској. 

 

Општи услови 

1. Да су студенти на Универзитету у Бањој Луци; 

2. Да су претрпјели штету у домаћинствима током поплава; 

3. Да су студенти друге или виших година студија на првом циклусу студија; 

4. Да студент не обнавља текућу годину студија, за коју се додјељује стипендија; 

5. Да не примају стипендију из других јавних извора финансирања (важи за академску 

2014/2015 годину). 

 

Потребна документа 

 

За пријаву на конкурс неопходно је доставити сљедећу документацију: 

1. Захтјев за додјелу стипендије са кратком биографијом и контакт адресом 

2. Увјерење или документ којим доказује пребивалише на локалитету захваћеном 

поплавама; 

3. Копију прве странице индекса; 

4. Потврду о статусу редовног студента уз податак да не обнавља годину студија у коју је 

уписан; 

5. Увјерење о положеним испитима са свих година студија са назнаком о просјечној 

оцјене; 

6. Изјаву да студент не остварује право на стипендију од другог даваоца (за академску 

2014/2015 годину); 

7. Потврда о штети насталој током поплава, издата од стране надлежних органа локалне 

самоуправе; 

8. Податке о рачуну код банке путем којег ће се стипендија исплатити на име студента. 
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Остале информације 

Пријаве на конкурс достављају се у канцеларију Студентског парламента на адресу 

Универзитетски град, Булевар Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука са назнаком ”за Ротари 

стипендију”. 

Конкурс остаје отворен 15 дана након објављивања на веб страници Универзитета и 

Студентског Парламента Универзитета у Бањој Луци. 

Ротари клуб Бања Лука задржава дискреционо право додатне селекције студената 

имајући у виду успјех, штету у поплавама и потребе кандидата, социјални статус, активности и 

ангажованост током поплава и др.  

Висина стипендије  ће бити у износу од 100КМ мјесечно у трајању од десет мјесеци 

(октобар, 2014 – јули, 2015) - укупно 1.000КМ по студенту. 

Ранг листа са именима кандидата који су добили стипендију ће бити постављена на 

адреси Студентског парламента и Ротари клуба Бања Лука у року од 30 дана од затварања 

конкурса. Одабрани студенти ће имати обавезу представити се на једном од састанака Ротари 

клуба (састанци су сваки уторак у 20 часова у хотела Босна). 

Све информације везане за конкурс могу се добити на адреси Студентског парламента 

или на Ротари клуба Бања лука http://www.rotary-bl.org/, маил: info@rotary-bl.org. 

 

Неблаговрене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

Документација достављена уз пријаву се не враћа. 

 

 

 

 

Бања Лука, 29.09.2014. године 

 
 

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

 

 

БРАНКО ПЕТРОВИЋ 
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