
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Е-УПР - ИБ РЕПУБЛИКА СРПСКА                      

                                        ГРАД ПРИЈЕДОР                         
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ИМЕ: 

 

ЈМБ:  ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ 
 

ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

ПРИМЉЕНО:  

ОРГ.ЈЕД. БРОЈ ПРИЛОГ ВРИЈЕДНОСТ 

    
 

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ ФИЗИЧКОГ   ИЛИ  ОВЛ. ЛИЦА (издата 
од): 

 

АДРЕСА:  

E-MAIL:  

КОНТАКТ 
ТЕЛЕФОН: 

 
 

ПРЕДМЕТ: Захтјев за додјелу стипендија Града Приједор, редовним студентима првог циклуса студија према 

СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ  
 
Град Приједор додјељује три врсте стипендија редовним студентима првог циклуса студија, и то према СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ: 
 
 
НА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ПРЕМА СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ, ПРАВО ИМАЈУ: 

1. дјеца погинулих бораца,  

2. дјеца ратних војних инвалида од I (прве) до V (пете) категорије,  

3.    дјеца без оба родитеља, 

4.    дјеца самохраних родитеља, 

5.    ако су један или оба родитеља незапослена са утврђеним социјалним статусом, 

       6.    ученик или студент особе са инвалидитетом, и да су корисници права на туђу његу и помоћ,  

        7.   чланови породица са четворо и више дјеце и 

        8.   дјеца родитеља са статусом цивилна жртва рата или да су сами цивилна жртва рата. 

(ЗА СТИПЕНДИЈЕ ПРЕМА СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА ИМА СТАТУС У НАЈМАЊЕ ЈЕДНОЈ 
НАВЕДЕНОЈ КАТЕГОРИЈИ, ТЕ ДА ЗАОКРУЖИ КАТЕГОРИЈУ ПО КОЈОЈ ПОДНОСИ ЗАХТЈЕВ) 
 
         
 
СТУДЕНТ: Уписан сам као редован студент на _____ годину студија,  
 
_____________________________________________________________________________ (назив и сједиште факултета), 
 
_____________________________________________________________________________  (смјер и студијски програм). 
 
 
 

                                  
                                       

 Да ли остварујете право на стипендију од стране другог даваоца ? (означите)  ДА  НЕ 

     
 Да ли сте до сада примали стипендију Града Приједор ? (означите)  ДА         НЕ  

                                            
 
 
               Потпис подносиоца: 
 
    Приједор, 

  
године. 

 
 

 



 
 
 
УЗ ЗАХТЈЕВ КАНДИДАТ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВА ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ, ТЕ ЈЕ НЕОПХОДНО ПРИЛОЖИТИ СЉЕДЕЋА 
ДОКУМЕНТА: 
 
ОПШТИ УСЛОВИ: 

1. Увјерење да је кандидат држављанин Републике Српске / Босне и Херцеговине; 

2. Увјерење да има пребивалиште на подручју града Приједор у непрекидном трајању, дужем од четири године прије 
подношења пријаве на конкурс; 

3. Увјерење/потврда да је редован студент првог циклуса, да први пут уписује годину студија, да није обновио ниједну годину 
студирања на уписаној високошколској установи; 

4. да студент није старији од 26 година; 

5. Увјерење/потврду студент да у току студирања на високошколској установи, није дисциплински одговарао за повреде 
етичког кодекса установе; 

6. Изјаву да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања. 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА СТИПЕНДИЈЕ ПРЕМА СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ:       
                                             

1. Рјешење надлежног органа о породичној - личној инвалиднини, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс 
дијете палог бораца или РВИ од I (прве) до V (пете) категорије, дијете цивилне жртве рата, или да је цивилна жртва рата; 

2. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс-дијете без оба родитеља;            

3. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс-дијете самохраног родитеља, и 
да се налази у стању социјалне угрожености; 

4. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс дијете из породице са 
утврђеним социјалним статусом, утврђеног рјешењем Центра за социјални рад; 

5. Рјешење Центра за социјални рад, којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс-дијете из породице са четворо и 
више дјеце; 

6. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс особа са инвалидитетом, и 
корисник права на туђу његу и помоћ утврђену рјешењем Центра за социјални рад; 

7. Извод из евиденције за незапослене чланове домаћинства-Завод за запошљавање, 

8. Доказ о мјесечним примањима (потврда или увјерење послодавца о мјесечним приходима за задња три мјесеца прије 
расписивања конкурса, чек од пензије, остали докази о примањима), 

9. Кућну листу, у којој су наведени сви чланови домаћинства. 

10. Копију картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева  (студента), 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ КОЈЕ КАНДИДАТ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛИ ИЛИ ОВЈЕРЕНЕ КОПИЈЕ!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PODNOSILAC PRIJAVE E-UPR - IB REPUBLIKA SRPSKA                      

                                        GRAD PRIJEDOR                         
GRADONAČELNIK 

 GRADSKA UPRAVA 
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

PREZIME (IME RODITELJA) I IME: 

 

JMB:  PRIJEMNI ŠTAMBILJ 
 

GRADSKA UPRAVA 
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU 

PRIMLJENO:  

ORG.JED. BROJ PRILOG VRIJEDNOST 

    
 

BROJ LIČNE KARTE FIZIČKOG   ILI  OVL. LICA (izdata od): 

 

ADRESA:  

E-MAIL:  

KONTAKT 
TELEFON: 

 
 

PREDMET: Zahtjev za dodjelu stipendija Grada Prijedor, redovnim studentima prvog ciklusa studija prema 

SOCIJALNOM STATUSU  
 
Grad Prijedor dodjeljuje tri vrste stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija, i to prema SOCIJALNOM STATUSU: 
 
 
NA DODJELU STIPENDIJE PREMA SOCIJALNOM STATUSU, PRAVO IMAJU: 

1. djeca poginulih boraca,  

2. djeca ratnih vojnih invalida od I (prve) do V (pete) kategorije,  

3.    djeca bez oba roditelja, 

4.    djeca samohranih roditelja, 

5.    ako su jedan ili oba roditelja nezaposlena sa utvrđenim socijalnim statusom, 

       6.    učenik ili student osobe sa invaliditetom, i da su korisnici prava na tuđu njegu i pomoć,  

        7.   članovi porodica sa četvoro i više djece i 

        8.   djeca roditelja sa statusom civilna žrtva rata ili da su sami civilna žrtva rata. 

(ZA STIPENDIJE PREMA SOCIJALNOM STATUSU NEOPHODNO JE DA PODNOSILAC ZAHTJEVA IMA STATUS U NAJMANJE JEDNOJ 
NAVEDENOJ KATEGORIJI, TE DA ZAOKRUŽI KATEGORIJU PO KOJOJ PODNOSI ZAHTJEV) 
 
         
 
STUDENT: Upisan sam kao redovan student na _____ godinu studija,  
 
_____________________________________________________________________________ (naziv i sjedište fakulteta), 
 
_____________________________________________________________________________  (smjer i studijski program). 
 
 
 

                                  
                                       

 Da li ostvarujete pravo na stipendiju od strane drugog davaoca ? (označite)  DA  NE 

     
 Da li ste do sada primali stipendiju Grada Prijedor ? (označite)  DA         NE  

                                            
 
 
               Potpis podnosioca: 
 
    Prijedor, 

  
godine. 

 
 

 



 
UZ ZAHTJEV KANDIDAT TREBA DA ISPUNJAVA OPŠTE I POSEBNE USLOVE, TE JE NEOPHODNO PRILOŽITI SLJEDEĆA DOKUMENTA: 
 
OPŠTI USLOVI: 

1. Uvjerenje da je kandidat državljanin Republike Srpske / Bosne i Hercegovine; 

2. Uvjerenje da ima prebivalište na području grada Prijedor u neprekidnom trajanju, dužem od četiri godine prije podnošenja 
prijave na konkurs; 

3. Uvjerenje/potvrda da je redovan student prvog ciklusa, da prvi put upisuje godinu studija, da nije obnovio nijednu godinu 
studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi; 

4. da student nije stariji od 26 godina; 

5. Uvjerenje/potvrdu student da u toku studiranja na visokoškolskoj ustanovi, nije disciplinski odgovarao za povrede etičkog 
kodeksa ustanove; 

6. Izjavu da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja. 

 

POSEBNI USLOVI ZA STIPENDIJE PREMA SOCIJALNOM STATUSU:                    
                                

1. Rješenje nadležnog organa o porodičnoj - ličnoj invalidnini, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs dijete palog 
boraca ili RVI od I (prve) do V (pete) kategorije, dijete civilne žrtve rata, ili da je civilna žrtva rata; 

2. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs-dijete bez oba roditelja;            

3. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs-dijete samohranog roditelja, i da se 
nalazi u stanju socijalne ugroženosti; 

4. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs dijete iz porodice sa utvrđenim 
socijalnim statusom, utvrđenog rješenjem Centra za socijalni rad; 

5. Rješenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs-dijete iz porodice sa četvoro i više djece; 

6. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs osoba sa invaliditetom, i korisnik prava 
na tuđu njegu i pomoć utvrđenu rješenjem Centra za socijalni rad; 

7. Izvod iz evidencije za nezaposlene članove domaćinstva-Zavod za zapošljavanje, 

8. Dokaz o mjesečnim primanjima (potvrda ili uvjerenje poslodavca o mjesečnim prihodima za zadnja tri mjeseca prije raspisivanja 
konkursa, ček od penzije, ostali dokazi o primanjima), 

9. Kućnu listu, u kojoj su navedeni svi članovi domaćinstva. 

10. Kopiju kartice tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca zahtjeva  (studenta), 

 

 

 

DOKUMENTI KOJE KANDIDAT PRILAŽE UZ PRIJAVU MORAJU BITI ORIGINALI ILI OVJERENE KOPIJE!!! 
 


