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ПРЕДМЕТ: -Пријава на конкурс за додјелу студентских стипендија- 
Пп расписанпм кпнкурсу за дпдјелу студентских стипендија из средстава 

бучета ппщтине Рудп за щкплску 2015/2016, ппднпсим пријаву са траженпм 
дпкументацијпм, и тп: 

А) Основна документа 

 Извпд из матишне коиге рпђених, 

 Увјереое п статусу редпвнпг студента, 

  Увјереое п прпсјешнпј пцјени у тпку претхпднпг щкплпваоа-студираоа(за 
студенте прве гпдине студија прпсјешна пцјена у средопј щкпли,укљушујући и 
пцјену са заврщнпг-матурскпг испита), 

 Изјава п заједнишкпм дпмаћинству, 

 Увјереое-пптврда п висини мјесешних прихпда за ппследоа 3 мјесеца, 

  Увјереое п  мјесту пребивалищта-CIPS, 

 Фптпкппија лишне карте, 

 Изјава студента да се пбавезује да у тпку студија неће паралелнп кпристити 
студентски кредит, стипендију или другу редпвну нпвшану ппмпћ пд другпг 
давапца 

 Увјереое-пптврда п измиреним пбавезама према ппщтини, пп билп кпм пснпву, 
укљушујући дугпваоа пп пснпву кредита за ппдстицај развпја( прибавиће се 
службеним путем) 

 Фптпкппија ђашке коижице за перипд пд првпг дп петпг разреда 
Б)Допунска документа 

 Увјереое-пптврду са евиденције незаппслених лица, 

 Фптпкппија здравствене коижице за шлана дпмаћинства кпји се у изјави п 
заједнишкпм дпмаћинству изјасни кап дпмаћица, 

 Увјереое п статусу рпдитеља или старатеља(ппгинулпг бпрца, ратнпг впјнпг 
инвалида, бпрца I и II категприје) 

 Увјереое-дпказ п несппспбнпсти 100% за рад или извпд из МКР за рпдитеље 
старије пд 65 гпдина живпта, 

 Увјереое п губитку рпдитеља-извпд из матишне коиге умрлих, 

  Увјереое-рјещеое пд Центра за спцијални рад п статусу лица са ппсебним 
пптребама, 

 Увјереое-пптврда п щкплпваоу за шлана/шланпва ппрпдице(ушеник, 
студент)кпји се налазе на редпвнпм щкплпваоу, 

  Дпказ п пребивалищту за вријеме щкплпваоа у перипду пд првпг дп петпг 
разреда(за ппднпсипце захтјева кпји нису ппхађали пснпвну щкплу на ппдрушју 
ппщтине Рудп, за перипд щкплпваоа пд првпг дп петпг разреда), 

  Кппија текућег рашуна 
НАПОМЕНА:Дпкумента се предају у пригиналу или пвјеренпј фптпкппији    
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