
 

 

 
Датум: 9.11.2022. године 

 

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ШКОЛАРИНЕ 

У оквиру сарадње Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци и добротворне 
организације Srpska Tech, CIO, са сједиштем у Лондону, Велика Британија, расписује се 
конкурс за стипендирање школарине 2 студента са студијског програма Рачунарство и 
информатика, смјер Софтверско инжењерство, који су положили пријемни испит на I 
циклусу студија за упис у академску 2022/2023. годину, у категорији самофинансирајућих 
студената.   

Доступне су двије (2) стипендије, по једна (1) за женску и једна (1) за мушку особу.  

 
ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ 
Стипендија у износу школарине за самофинансирајуће студенте. 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА 
Студенти треба: 

- да су први пут уписани у прву годину I циклуса студија Електротехничког 
факултета Универзитета у Бањој Луци, студијски програм Рачунарство и 
информатика, смјер Софтверско инжењерство, за академску 2022/2023. годину, у 
категорији самофинансирајућих студената; 

- да су држављани Републике Српске; 
- да не примају стипендије из других извора стипендирања. 

Приоритет имају студенти који конкуришу према социјалном статусу, с тим да 
морају испуњавати један од посебних услова, према датој листи: 

1. да су дјеца погинулих бораца или ратних војних инвалида од 1 до 4 категорије; 
2. да су дјеца без родитељког старања или дјеца без родитељског старања 

смјештена у установу за дјецу или омладину; 
3. да су дјеца самохраних родитеља, корисника права на једнократну новчану 

помоћ или додатак на дјецу код Центра за социјални рад; 
4. да су чланови породице са четворо или више дјеце. 

 



 

 
 

ДОКУМЕНТИ 
Као доказ о испуњености општих и посебних услова, за Конкурс је потребно доставити: 

1. увјерење о упису у прву годину I циклуса на студијском програму Рачунарство 
и информатика, у академској 2021/2022. години и увјерење да су на ранг листи 
самофинасирајућих студената; 

2. рјешење о породичној/личној инвалиднини (дјеца погинулих бораца и ратних 
војних инвалида); 

3. рјешење/увјерење Центра за социјални рад (дјеца без родитељког старања, дјеца 
самохраних родитеља, корисника права на једнократну новчану помоћ или 
додатак на дјецу код Центра за социјални рад); 

4. кућну листу (дјеца из породице са четворо или више дјеце). 

Уколико нема студената из горе наведених приоритетних категорија, предност имају 
студенти са највише освојених бодова на ранг листи пријемног испита. 
 

ПРИЈАВА: 
Сву тражену документацију потребно је доставити на протокол Електротехничког 
факултета Универзитета у Бањој Луци, Патре 5, 78000 Бања Лука, (са напоменом: за 
Конкурс за стипендирање Srpska Tech). 

Рок за достављање документације је 11. новембар 2022. до 14.00 часова. 

 
 


