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ГП О 8.2.1.16 12
Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи студентима првог циклуса студија и ученицима
средњих школа са подручја града Приједорa

Обраћам Вам се са захтјевом да ми одобрите једнократну новчану помоћ за школовање на
_____________________________________________________ (назив факултета, односно средње школе)
Кратко образложење:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

УЗ ЗАХТЈЕВ ДОСТАВИТИ СЉЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

а) увјерење о држављанству за студента/ученика,
б) потврду о мјесту пребивалишта за студента/ученика,
в) кућну листу,
г) увјерење факултета, односно средње школе о редовном упису у школску/академску годину, као и
увјерења о редовном школовању на факултету или у средњој школи за чланове домаћинства који похађају
средњу школу или факултет,
д) увјерење о просјечним примањима за посљедња три мјесеца за запослене чланове домаћинства, односно
одрезак/извод о висини пензије за чланове домаћинства који су пензионери (за посљедња три мјесеца),
ђ) рјешење надлежног органа о породичној/личној инвалиднини, којим се доказује да је подносилац
захтјева дијете ратног војног инвалида, односно рјешење надлежног органа о признавњу статуса цивилне
жртве рата, којим се доказује да је подносилац захтјева дијете цивилне жртве рата,
е) увјерење Завода за запошљавање РС – филијала Приједор за незапослене чланове домаћинства или
увјерење Пореске управе РС – ПЈ Приједор, о оствареним опорезивим приходима за посљедња три мјесеца,
ж) увјерење надлежног органа о остваривању права из социјалне заштите,
з) увјерење надлежног органа о самосталном вршењу родитељске дужности (за самохраног родитеља),

и) доказ о покренутом поступку утврђивања обавезе издржавања дјетета од стране родитеља или доказ о
покренутом поступку извршења судске пресуде у дијелу издржавања (за самосталног издржаваоца),
ј) извод из матичне књиге умрлих (ако је студент/ученик дијете чији су један или оба родитеља умрли),
к) увјерење надлежног органа којим се доказује да је студент/ученик особа са инвалидитетом и/или
корисник права на туђу његу и помоћ,
л) увјерење школе/факултета којим се доказује присуство на вјежбама/практичној настави изван сједишта
факултета, стручне екскурзије, студентске размјене, одлазак на регионална или републичка такмичења и
љ) фотокопију картице текућег рачуна на име подносиоца захтјева.

НАПОМЕНА:
ДОКУМЕНТИ КОЈЕ КАНДИДАТ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛИ ИЛИ ОВЈЕРЕНЕ
ФОТОКОПИЈЕ, ИЗУЗЕВ ФОТОКОПИЈЕ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

Потпис подносиоца:
Приједор,

године.
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GP O 8.2.1.16 12
Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih
škola sa područja grada Prijedora

Obraćam Vam se sa zahtjevom da mi odobrite jednokratnu novčanu pomoć za školovanje na
_____________________________________________________ (naziv fakulteta, odnosno srednje škole)
Kratko obrazloženje:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

UZ ZAHTJEV DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

a) uvjerenje o državljanstvu za studenta/učenika,
b) potvrdu o mjestu prebivališta za studenta/učenika,
c) kućnu listu,
č) uvjerenje fakulteta, odnosno srednje škole o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu, kao i uvjerenja o
redovnom školovanju na fakultetu ili u srednjoj školi za članove domaćinstva koji pohađaju srednju školu ili fakultet,
ć) uvjerenje o prosječnim primanjima za posljednja tri mjeseca za zaposlene članove domaćinstva, odnosno
odrezak/izvod o visini penzije za članove domaćinstva koji su penzioneri (za posljednja tri mjeseca),
d) rješenje nadležnog organa o porodičnoj/ličnoj invalidnini, kojim se dokazuje da je podnosilac zahtjeva dijete
ratnog vojnog invalida, odnosno rješenje nadležnog organa o priznavnju statusa civilne žrtve rata, kojim se dokazuje
da je podnosilac zahtjeva dijete civilne žrtve rata,
dž) uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS – filijala Prijedor za nezaposlene članove domaćinstva ili uvjerenje Poreske
uprave RS – PJ Prijedor o ostvarenim oporezivim prihodima za posljednja tri mjeseca,
đ) uvjerenje nadležnog organa o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite,
e) uvjerenje nadležnog organa o samostalnom vršenju roditeljske dužnosti (za samohranog roditelja),

f) dokaz o pokrenutom postupku utvrđivanja obaveze izdržavanja djeteta od strane roditelja ili dokaz o pokrenutom
postupku izvršenja sudske presude u dijelu izdržavanja (za samostalnog izdržavaoca),
g) izvod iz matične knjige umrlih (ako je student/učenik dijete čiji su jedan ili oba roditelja umrli),
h) uvjerenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je student/učenik osoba sa invaliditetom i/ili korisnik prava na
tuđu njegu i pomoć,
i) uvjerenje škole/fakulteta kojim se dokazuje prisustvo na vježbama/praktičnoj nastavi izvan sjedišta fakulteta,
stručne ekskurzije, studentske razmjene, odlazak na regionalna ili republička takmičenja i
j) fotokopiju kartice tekućeg računa na ime podnosioca zahtjeva.

NAPOMENA:
DOKUMENTI KOJE KANDIDAT PRILAŽE UZ PRIJAVU MORAJU BITI ORIGINALI ILI OVJERENE FOTOKOPIJE, IZUZEV
FOTOKOPIJE TEKUĆEG RAČUNA

Potpis podnosioca:
Prijedor,

godine.

