
 
 

 

 

 

Број: 01/1445-51-2/14 

Дана:  08.10.2014.године 

На основу члана 10. Правилника о поступку и условима за додјелу Huawei 

стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци и Одлуке Сената Универзитета у 

Бањој Луци, број: 02/04-3.1445-51/14 од 02.06.2014. године, Универзитет у Бањој 

Луци  расписује 

 

К О Н К У Р С 

За додјелу једне Huawei стипендије за школску 2013/2014. годину студентима 

Универзитета у Бањој Луци  

I 

Универзитет у Бањој Луци ће за школску 2013/2014. годину додијелити једну (1) 

Huawei стипендију студентима сљедећих факултета: 

Електротехнички факултет, Рударски факултет, Технолошки факултет, 

Медицински факултет, Природно-математички факултет и Шумарски 

факултет. 

II 

За Huawei стипендије могу конкурисати редовни студенти првог циклуса студија на 

Универзитету у Бањој Луци, осим студената I године, који испуњавају сљедеће 

опште услове: 

1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине, 

2. да не обнављају годину студија у коју су уписани, 

3. да не остварују право на стипендију од другог даваоца стипендије,  

4. да као студенти завршне године нису старији од 26 година живота. 

 

III 

Осим општих услова из члана I овог конкурса, студенти који конкуришу морају 

испуњавати и сљедећи посебан услов: 

1. да имају положене испите из претходних година студија са укупном 

просјечном оцјеном 8,00 и више. 

 

IV 

Подносиоци пријаве на Конкурс обавезни су доставити сљедеће документе: 



1. увјерење о држављанству 

2. oвјерену копију прве странице индекса 

3. потврду о статусу редовног студента, уз податак да не обнављају годину студија у 

коју су уписани 

4. увјерење о положеним испитима са свих година студија са назнаком о просјечној 

оцјени  

5. изјаву да не остварују право на стипендију од другог даваоца стипендије, овјерену 

од надлежног органа 

6. податке о рачуну код банке путем којег ће се стипендија исплатити на име 

студента. 

V 

Услови и поступак утврђивања ранг-листе за стипендије регулисан је Правилником о 

поступку и условима за додјелу Huawei стипендија студентима Универзитета у 

Бањој Луци, који је објављен на интернет страници Универзитета у Бањој Луци 

www.unibl.org. 

 

VI 

Пријаве са потребним документима достављају се лично или препорученом поштом 

на адресу:  

Универзитет у Бањој Луци, Ректорат – Комисија за додјелу Huawei стипендије, 

Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука, са назнаком ''За Huawei 

стипендију''.  

Конкурс се објављује на интернетској страници Универзитета у Бањој Луци, те на 

интернетским страницама и огласним таблама факултета чији студенти могу 

конкурисати за стипендију, а биће отворен петнеаст (15) дана од дана објављивања.  

Ранг-листа са именима добитника стипендије ће се објавити на интернет страници 

Универзитета у року од тридесет (30) дана од дана затварања конкурса. 

 

Неблаговремен и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

 

Документација достављена уз пријаву се не враћа. 

        

Р Е К Т О Р 

    Проф. др Станко Станић 

http://www.unibl.org/

