
ОПШТИНСКА УПРАВА РИБНИК 
 

 

ПРИЈАВА ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИЧКЕ И  

СТУДЕНТЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА 

 

 

Лични подаци 

Име и презиме  

Име једног родитеља  

ЈМБ  

Адреса пребивалишта  

Контакт телефон  

 

Подаци о средњој школи (попуњавају кандидати за ученичку стипендију) 

Назив средње школе  

Стручни профил  

Просјек оцјена  

Разред  

 

Подаци о студију (попуњљавају кандидати за студентску стипендију) 

Високошколска установа  

Факултет/академија  

Студијски програм  

Просјек оцјена  

Година студија  

 

 Врста студентске стипендије (школски успјех или посебан статус)  

Студент из породице погинулих или несталих бораца или РВИ од 1 до 4 

категорије инвалидности 

 

Студенти из вишечланих породица од којих је бар двоје редовних студената,  

Студенти прве године студија који су на пријемном испиту освојили 90 и више  

бодова 

 

Студенти из социјално угрожених породица  

Студенти са просјеком оцјена 9 и више  

Студенти дефицитарних занимања  

Студенти без оба родитеља  

Корисници студентске стипендије могу остварити право на увећан износ стипендије само по 

једном од основа. 

 

Банковни рачун 

Назив банке  

Рачун банке  

Број текућег рачуна  

 



 

Прилози уз пријаву 

 

 

1. Потврда о сталном мјесту пребивалишта на подручју општине Рибник или копија 

личне карте (достављају сви кандидати), 

2. Увјерење о први пут уписаној одговарајућој години студија или школској години 

(достављају сви кандидати),  

3. Овјерена изјава да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања 

(достављају сви кандидати), 

4. Овјерена изјава да студент није у радном односу (достављају сви кандидати 

студенти),  

5. Просјек оцјена из претходних година студија (достављају студенти који имају просјек 

9,00 и више), 

6. Просјек оцјена да су све разреде основне школе завршили са 5,00 (достављају 

ученици првог разреда средње школе), 

7. Просјек оцјена од 4,8 – 5,00 (достаљају ученици другог и виших разреда средње 

школе), 

8. Просјек оцјена од 4,00 до 5,00 (достављају ученици из вишечланих породица – 

породице са четворо и више дјеце), 

9. Потврда да је студент прве године студија на пријемном испиту освојио 90 и више 

бодова (достављају студенти прве године студија), 

10. Кућна листа (достављају кандидати из вишечланих породица који конкуришу за 

увећану студентску стипендију или за ученичку стипендију), 

11. Увјерење да је кандидат без оба родитеља (достављају кандидати без оба родитеља), 

12. Увјерење да су кандидати дјеца погинулих или несталих бораца или РВИ од I – IV 

категорије (достављају кандидати дјеца погинулих или несталих бораца или РВИ од I 

– IV категорије), 

13. Копија текућег рачуна (достављају сви кандидати).  

 

За тачност података одговара подносилац пријаве. 
 

 
 

 
 
 Датум:  Подносилац пријаве: 

 
  ____________________  ____________________ 

 

 


