
 

 

 
 

Број: 02-67-282/18 

Датум: 31.10.2018. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 89. Статута Града Приjeдора („Службени 

гласник Града Приједора“, број: 12/17), Градоначелник Приједора р а с п и с у ј е 

 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С 
за додјелу студентских стипендија Града Приједора  

за редовне студенте првог циклуса студија, 

у академској 2018/2019. 

 

 

Градоначелник града Приједора, додјељује 78 стипендија за редовне студенте првог 

циклуса студија, који се школују на сљедећим факултетима и студијским програмима: 

 

 

I 

 

Природно-математички факултет 

-студијски програм- математика..............................................................  6 стипендија 

-студијски програм- физика.....................................................................  6 стипендија 

-студијски програм- биологија................................................................  1 стипендија 

-студијски програм- хемија..................................................................... 2 стипендије 

                                                                                                                                   

Архитектонско-грађевински факултет 

-студијски програм-архитектура............................................................. 2 стипендије 

-студијски програм-грађевинарство........................................................ 4 стипендије 

 

Машински  факултет 
-студијски програм- производно машинство........................................  4 стипендије 

-студијски програм- мехатроника........................................................... 5 стипендијa 

-студијски програм- индустријско инжењерство.................................. 3 стипендије 

 

Електротехнички факултет 

-студијски програм- рачунарско инжењерство...................................... 5 стипендија 

-студијски програм-софтверско инжењерство....................................... 4 стипендијe 

-студијски програм-електроника и телекомуникације.......................... 3 стипендије     

-студијски програм-аутоматика и роботика........................................... 4 стипендије   

-студијски програм- електроенергетика................................................  3 стипендије 

                           

Саобраћајни факултет...........................................................................  1 стипендија 

 



 

 

Рударски факултет.................................................................................  2 стипендије 

 

Технолошки факултет 
-студијски програм-хемијско инжењерство и технологије.................   2 стипендијe 

-студијски програм-графичко инжењерство.........................................   2 стипендије 

-студијски програм-прехрамбене технологије и  

                                индустријске биотехнологије..................................   1 стипендија 

 

Пољопривредни факултет 

-студијски програм-биљна производња................................................. 2 стипендије 

-студијски програм-анимална производња............................................  1 стипендија 

-студијски програм-аграрна економија и рурални развој..................... 1 стипендија 

 

Медицински факултет  

-студијски програм-општа медицина.....................................................  1 стипендија  

-студијски програм-стоматологија.........................................................  1 стипендија 

-студијски програм-фармација................................................................  1 стипендија 

-студијски програм-специјална едукација и рехабилитација...............  1 стипендија 

 

Висока медицинска школа 
-студијски програм-радна терапија........................................................  1 стипендија 

-студијски програм-физиотерапијa........................................................  1 стипендија 

-студијски програм-здравственa његa...................................................  1 стипендија 

 

            Филолошки факултет 

            -студијски програм-њемачки језик....................................................... 2 стипендије 

 

            Правни факултет...................................................................................  2 стипендије 

            Економски факултет.............................................................................   2 стипендије 

 

            Академија умјетности 

            -студијски програм – музичка умјетност/ 

                                  програм -дириговање.........................................................   1 стипендија 

 

 

                                                                         II 

 

Стипендије града Приједора додјељују се студентима друге и виших година студија, 

који имају држављанство БиХ и стално мјесто пребивалишта на територији града 

Приједор. 

Студенти прве године студија, нису обухваћени овим конкурсом. 

                                             

III 

       

Кандидати који се јављају на конкурс, уз пријаву су дужни приложити сљедећу 

документацију (у оригиналу или овјереној фотокопији): 

                    -увјерење о  држављанству БиХ, 

                    -потврда ЦИПС-а о пребивалишту, 

                    -увјерење о редовном упису године студија, 

                    -увјерење о положеним испитима, 



 

 

                    -кућна листа, 

                    -увјерење о личним примањима у задњих шест мјесеци за запослене 

чланове заједничког домаћинства , 

                    -потврда Завода за запошљавање-филијала Приједор за незапослене  

чланове заједничког домаћинства, 

                    -рјешење надлежног органа  управе о породичној или личној инвалиднини 

за чланове породица погинулих бораца и РВИ од I до IV категорије, 

                    -рјешење/увјерење Центра за социјални рад-Приједор о остваривању права 

из социјалне заштите 

                                                                            

IV 

   

Пријаве са документацијом могу се доставити путем поште на адресу:  

Град Приједор, Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности, 79102 Приједор, 

Трг Ослобођења бр.1 или непосредном предајом на пријемном шалтеру града  

Приједор.  

 

Јавни конкурс биће објављен у недјељном листу „Козарски вјесник“ и на интернет 

страници града Приједора www.prijedorgrad.org 

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања јавног конкурса у Козарском 

вјеснику. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се узимати у разматрање. 

 

                                                                                      

          

                                                                                                       Градоначелник 

 

                                                                                                     Миленко Ђаковић                                                                 

       

http://www.prijedorgrad.org/

