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

студија према СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ  
 
 
 
Град Приједор додјељује три врсте стипендија редовним ученицима и 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) 
 
                                      
 
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 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 (ученика или студента), 

11. 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!!! 


