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ПРЕДМЕТ: Захтјев за додјелу стипендија Града Приједор, редовним ученицима и студентима првог циклуса 

студија за УСПЈЕХ У ШКОЛИ/СТУДИЈУ 

 
 
 
Град Приједор додјељује три врсте стипендија редовним ученицима и студентима првог циклуса студија, и то за УСПЈЕХУ У 
ШКОЛИ/СТУДИЈУ: 
 
 
НА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ЗА УСПЈЕХ У ШКОЛИ, ОДНОСНО СТУДИЈУ ПРАВО ИМАЈУ: 
 

1. редовни ученици који први пут уписују други, трећи или четврти разред средње школе, и ако су завршили претходне 
школске године са просјеком оцјена 4,50 и више, и 

2. редовни студенти који су први пут уписали другу и више године студија, и ако су положили све испите из претходних 
година студија на уписаној високошколској установи, са просјеком оцјена 9,00 и више. 

 
 
                                        
 
ЗА УЧЕНИКЕ: Уписан сам као редован ученик у ____ разред 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ (назив средње школе, смјер и занимање). 
 
 
 
 
ЗА СТУДЕНТЕ: 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 ученик oдносно студент првог циклуса, да први пут уписује разред средње школе, односно 
годину студија, да ученик није обновио ниједан разред у уписаној средњој школи, а студент да није обновио ниједну 
годину студирања на уписаној високошколској установи; 

4. да ученик није старији од 20 година, а студент од 26 година; 

5. Свједочанство из претходног разреда средње школе да ученик, у току школовања, у уписаној средњој школи има 
примјерено владање, увјерење/потврду студент да у току студирања на високошколској установи, није дисциплински 
одговарао за повреде етичког кодекса установе; 

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

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА СТИПЕНДИЈЕ ЗА УСПЈЕХ У ШКОЛИ, ОДНОСНО СТУДИЈУ: 
 

1. Увјерење/потврду да је ученик први пут уписао школску годину, као редован ученик, 

2. Потврду о просјеку оцјена из средње школе или свједочанство о завршеним разредима средње школе, 

3. Увјерење/потврду да је студент први пут уписао студијску годину, као редован студент друге и виших година студија, 

4. Копију прве стране индекса, са сликом студента и бројем досијеа; 

5. Потврду о свим положеним испитима са наведеним просјеком оцјена са високошколске установе,  

6. Потврду високошколске установе да студент није дисциплински одговарао. 

7. Копију картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (ученика или студента), 

8. Изјаву да ученик, односно студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања. 

 

 

 

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


