
  Шифра документа: О  02/5  4.2.21 

ПРЕЗИМЕ: 

ИМЕ: 

ЈМБ: 

АДРЕСА СТАНОВАЊА 

 ИЛИ КОНТАКТ АДРЕСА: 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 

   

П Р И Ј Е М Н И  Ш Т А М Б И Љ  

 ГРАД БИЈЕЉИНА 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 ГРАДСКА УПРАВА  

 -  Комисија за провођење поступка одабира научно истраживачког рада -    

             путем Одјељења за друштвене дјелатности 

 

       П Р Е Д М Е Т : Пријава на конкурс за финансирање научно истраживачког рада- 

магистарски рад/докторска теза 

 Подносим пријаву на конкурс за финансирање научно истраживачког рада (означити!): 

   □ магистарски рад     □ докторска теза   

и дајем сљедеће податке: 

� Назив – тема магистарског рада/докторске тезе    __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

� Стечене дипломе-звања током образовања  _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
� Подаци о запослењу и радном искуству   _________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

  Кратки биографски подаци о породичном и социјалном статусу ____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

УЗ ЗАХТЈЕВ  ПРИЛАЖЕМ: 
1. Попуњен упитник за финансирање магистарског рада/докторске тезе (оригинал) 

2. Увјерење о просјеку оцјена на основном и последипломском студију (овјерена копија) 

3. Диплому о окончаној одбрани магистарског рада или његовог еквивалента ( докторска теза-овјерена 
копија) 

4. Потврду о наслову и одобрењу одбране магистарскорад/докторске тезе (овјерена копија) 

5. Препоруку руководиоца установе (факултета или института) са мишљењем о специјалним потребама за 
одређеним профилом стручњака (само за докторску тезу-овјерена копија) 

6. Мишљење ментора о употребљивости и корисности теме за унапређење научне и стручне области и 

могућој примјени у пракси (само за магистарски рад-овјерена копија) 
7. Стручна биографија кандидата са подацима о његовом научно-стручном развоју, објављеним радовима 

и сл. (само за докторску тезу-оригинал) 

8. Писани доказ о изради теме у оквиру међународне  научне и техничке сарадње, уколико се ради на такав 

начин (овјерена копија) 

9. Извод из матичне књиге рођених (овјерена копија) 

10. Овјерена изјаву да кандидат није корисник стипендије или финансијске помоћи другог органа или 

установе (оригинал) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКУ: Дозволиће се само једна могућност достављања допуне захтјева како би предмет био потпун. 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ: 60 дана од дана пријема комплетног захтјева са прилозима. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

    Потпис подносиоца 

Бијељина,  године   
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 КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 

 

1. Образац пријаве за финансирање научноистраживачких радова и упитник за финансирање 

магистарског рада/докторске тезе може се подићи у соби број 48. Градске управе града Бијељина, 

Трг краља Петра I Карађорђевића 1. или на адреси званичне интернет презентације града Бијељина: 

www.sobijeljina.org 
 

2. Увјерење о просјеку оцјена на основном и последипломском студију добија се у установи гдје је 

кандидат окончао студије 
 

3. Потврда о наслову и одобрењу одбране магистарског рада/докторске тезе добија се од универзитета 

или факултета гдје је одбрана рада пријављена 

 

4. Мишљење ментора о употребљивости и корисности теме за унапређење научне и стручне области и 

могућој примјени у пракси добија се од ментора 

 

5. Препоруку руководиоца установе (факултета или института) са мишљењем о специјалним 

потребама за одређеним профилом стручњака добија се од руководиоца надлежне установе 

 
6. Стручну биографију пише кандидат 

 

7. Писани доказ о изради теме у оквиру међународне научне и техничке сарадње (уколико се ради на 

такав начин) добија се од надлежне установе за ову врсту сарадње 

 

8. Извод из матичне књиге рођених добија се у матичној служби града Бијељина, Карађорђева 4, 

односно у матичној служби мјеста рођења 

 

9. Изјава да није корисник стипендије или финансијске помоћи другог органа или установе може се 
овјерити у пријемној канцеларији града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића 1. или у 

надлежном општинском органу у мјесту становања 

 
10. Попуњени захтјев обрасца са траженом документацијом предаје се у пријемној канцеларији града 

Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића 1.  

 
11. На захтјев се не плаћа такса.  

 


