
 
 
 

 

 

Предмет: Конкурс Школске фондације Радован Рибић, Едмонтон, Канада за додјелу четири 

једнократне стипендије у износу од по 550 CAD најбољим студентима II године студија у 

академској 2019/2020. години 

 

Услови за разматрање кандидата 

Кандидати и кандидаткиње треба да поднесу писмену молбу у форми есеја на српском језику на 

највише три куцане стране са сљедећим темама: 

a.) Кандидатов или кандидаткињин интерес за пословни свијет. Уколико би био или била у 

могућности, на који начин би исти кандидат или кандидаткиња помагали другима? Какву 

економску будућност кандидат или кандидаткиња види за Републику Српску и остале 

балканске земље. 

b.) Извод о положеним испитима из прве године студија у академској 2018/2019. години. 

c.) Уколикоје релевантно, писмени доказ о погибији родитеља или потврду о социјалном 

статусу. 

d.) Уколико то кандидат или кандидаткиња налази за сходно, неопходно је доставити 

писмени доказ о активностима у српским хуманитарним неполитичким организацијама. 

Критериј за награду 

 Кандидат или кандидаткиња мора да буде студент на другој години Економског факултета 

у Бањој Луци у aкадемској 2019/2020. години. 

 Кандидат или кандидаткиња мора имати положене све испите из прве године студија са 

просјечном оцјеном 8,5 или више. 

 Кандидат или кандидаткиња мора да течно пише и говори енглески језик.  

 Ако се догоди да два или више кандидата имају исти просјек оцјена, добиће предност 

кандидат или кандидаткиња који је активан у српским хуманитарним, неполитичким 

студентским организацијама.  

 У сличним условима, предност ће такође бити дата студентима који су изгубили родитеље 

у рату 1990-1995. године. 

Процес за подношење молбе, избор кандидата и објава резултата избора 

 Додјела награда биће обављена током прославе годишњице Факултета у фебруару 2020. 

године. 

 Заинтересовани треба да поднесу молбе на протокол Економског факултета Бања Лука 

(код техничког секретара).  

 Рок за подношење молби је 22. новембар 2019. године. 



 
 

ШКОЛСКА ФОНДАЦИЈА РАДОВАН РИБИЋ 

 

Школска Фондација Радован Рибић основана је 2002. године у сјећање на нашег драгог Радована 

Рибића, угледног члана Српске колоније у Едмонтону, Канада. 

Радован Рибић рођен је у селу Пољане, Југославија. Дипломирао је на Вишој економској школи 

у Бањој Луци 1969. године. Неколико година касније емигрирао је у Канаду где је живио до своје 

смрти 2001. године. 

У знак захвалности Републици Српској и граду Бања Луци, а уједно имајући у виду огромну 

важност образовања у животу младих људи, Фондација Радован Рибић жели да подијели свој 

успјех са младим људима који тек крећу у живот, показујући супериорност у учењу и 

интелектуалном раду уопште, те да додијели три једнократне стипендије најбољим студентима 

који су прву годину, у академској 2018/2019. години завршили са највишим просјеком оцјена и 

ангажманом у ваннаставним активностима. 

Давајући ове награде надамо се да сјећање на Радована неће никада изблиједјети. 

Фондацијом управљају чланови фамилије Рибић скупа са појединим члановима српске колоније 

у Едмонтону. Почетни капитал за фондацију улаже искључиво фамилија Рибић. 

#ef_unibl #sigurnoNajbolji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sr-rs.facebook.com/hashtag/ef_unibl?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDYAl7_IYqNhFe9iHhwnIAUf6Pa_X60sYNUVpG9GANqslugWu1ArMpg0uajptEqHoEseI4b1Zov_aTmpzV0fQbeag0q_Q055BwyFrDHaA87FPZdUiB_mctTWRMni3IuaBr4WMl9RHATkeeZ92ufb4RGGyU5L7kI_4LYw-gb0ZJXokJJldX6snnvs5IfemYgWd9Mh_d5RGpgSKOvxLc0HYWhsvYAxra6kD9mkMJ7tZZ-Byk5mCHsfllWA2JvzyYKyDtre0sVLXdBoiiYT4x_qxMDmkUqU37B0WxH3nWxYeVTj2a5HKr7__y4eAC2YlseOHye-unz-MWrs9RobDDACCkJS8K9&__tn__=%2ANK-R
https://sr-rs.facebook.com/hashtag/sigurnonajbolji?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDYAl7_IYqNhFe9iHhwnIAUf6Pa_X60sYNUVpG9GANqslugWu1ArMpg0uajptEqHoEseI4b1Zov_aTmpzV0fQbeag0q_Q055BwyFrDHaA87FPZdUiB_mctTWRMni3IuaBr4WMl9RHATkeeZ92ufb4RGGyU5L7kI_4LYw-gb0ZJXokJJldX6snnvs5IfemYgWd9Mh_d5RGpgSKOvxLc0HYWhsvYAxra6kD9mkMJ7tZZ-Byk5mCHsfllWA2JvzyYKyDtre0sVLXdBoiiYT4x_qxMDmkUqU37B0WxH3nWxYeVTj2a5HKr7__y4eAC2YlseOHye-unz-MWrs9RobDDACCkJS8K9&__tn__=%2ANK-R

