
Подносилац захтјева           
                                                       ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ: 
ПРЕЗИМЕ: 
ИМЕ: 
ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА: 
ЈМБ: 
АДРЕСА СТАНОВАЊА: 
ДАТУМ РОЂЕЊА: 
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 
 
ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД 
Одјељење за општу управу и 
друштвене дјелатности 
 
ПРЕДМЕТ: Захтјев за додјелу стипендијe 
 
 Право на стипендију остварују студенти по сљедећим критеријумима (означите квадратић 
по ком подносите захтјев): 

□ Студенти који су примали стипендију у школској 2009/2010. години, а редовно су уписали 
наредну годину студија; 

□ Студенти који имају просјек оцјена 9,00 и више за све године студија; 
□ Студенти прве године студија који су завршили све разреде средње школе са одличним 

успјехом, а први пут уписују прву годину; 
□ Студенти машинског факултета, физике или математике који су редовно уписали годину 

студија 
□ Студенти друге и виших година студија који испуњавају критеријуме по основу 

материјално-финансијског стања и  просјека оцјена 
□ Студенти који имају статус породице погинулог и несталог бораца или ратног војног 

инвалида од I - IV категорије 
□ Студенти без оба родитеља. 

Уписан-а сам  први пут у __________годину_______________________________________________  
 
факултета као редован студент, који се налази у ___________________________________________              
                                                                                     (навести назив града и државе гдје се налази факултет). 
Да ли остварујете право на стипендију од другог даваоца? (заокружите)   
 ДА    НЕ 
Да ли сте до сада примали стипендију од Општине Мркоњић Град? (заокружите) 
 ДА    НЕ 
 
УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛОЖИТИ:  

1. Потврду о сталном мјесту пребивалишта (достављају сви кандидати, изузев кандидата који конкуришу по 
тачки 1 посебних услова) 

2. Увјерење да је први пут уписан, као редован студент на одговарајућу годину студија, (достављају сви 
кандидати); 

3. Увјерење о просјечној оцјени за све године студија (достављају кандидати који конкуришу по тачки 2 и 5 
посебних услова); 

4. Копију прве стране индекса (достављају сви кандидати, изузев кандидата који конкуришу по тачки 1 
посебних услова) 

5. Копије свједочанстава свих разреда (достављају кандидати који конкуришу по тачки 3 посебних услова); 
6. Кућну листу (достављају кандидати који конкуришу по тачки 5 посебних услова); 
7. Увјерење о приходима по члану домаћинства за посљедња три мјесеца од дана расписивања конкурса 

(достављају кандидати који конкуришу по тачки 5 посебних услова); 
8. Изјаву да не примају стипендију од других даваоца стипендије (достављају сви кандидати); 
9. Увјерење о статусу ППБ и РВИ од I – IV категорије (достављају кандидати који конкуришу по тачки 6. 

посебних услова) 
10. Извод из матичне књиге умрлих за кандидате без оба родитеља (достављају кандидати који конкуришу по 

тачки 7. посебних услова) 
11. Копија текућег рачуна (достављају сви кандидати); 

                                                                            ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЈЕВА 
                  

Мркоњић Град, ___________ године                                              ________________________________ 



     


