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ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ 

ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ 

ШКОЛА  ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ, ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ У 

ЛИСТУ ,,ОБЈЕКТИВ” ОД  20.9.2022. ГОДИНЕ 

 

Комисија за формирање ранг листе за доделу ученичких и студентских стипендија општине 

Ариље, на основу члана 15. и члана 17. Одлуке о ученичким  и студенским стипендијама 

(,,Службени гласник општине Ариље ”, број 15/2016, 6/2017 и 23/21), дана 6. 10. 2022. године, 

извршила је разматрање приспелих пријава по расписаном Конкурсу за доделу ученичких 

стипендија за ученике Основних и Средњих школа чије је пребивалиште на територији општине 

Ариље за школску 2022/23. годину, објављен у листу ,,Објектив” од 19. 9. 2022. године. 

 

 Рок за пријаву на Конкурс био је од 20.09.2022. године закључно са 4.10.2022. године, 15 

дана од дана објављивања у листу ,,Објектив”. 

 

 Благовремено закључно са 4.10.2022. године, Одељењу за општу управу, Скупштинске и 

заједничке послове, поднето је 36 пријава, док неблаговремених пријава није било. 

 

I 

 

Од приспелих пријава по извршеном рангирању у складу са Одлуком о ученичким и 

студентским стипендијама, Комисија предлаже да се пријаве за ученике Средњих школа следећих 

подносилаца ПРИХВАТЕ: 

 

 

1. Александра Ковачевић, ученица II разреда Гимназије „Свети Сава“ Пожега, смер природно 

– математички, општи успех 5,00 и III место Државно такмичење 

2. Теодора Марковић, ученица I разреда Медицинске школе у Ужицу, образовни профил 

фармацеутски техничар, општи успех 5,00 и III место Републичко такмичење 

3. Милица Кувекаловић, ученица IV разреда Средње школе „Свети Ахилије“ Ариље, 

Гимназија, општи смер, општи успех 5,00    

4. Лазар Поклопић, ученик IV разреда Средње школе „Свети Ахилије“ Ариље, Гимназија, 

општи смер, општи успех 5,00    

5. Александар Софијанић, ученик IV разреда Средње школе „Свети Ахилије“ Ариље, 

Гимназија, општи смер, општи успех 5,00     

6. Ива Ћирковић, ученица III разреда Медицинске школе у Ужицу, образовни профил 

Медицинска сестра – техничар, општи успех 5,00 

7. Мина Ћирковић, ученица III разреда Гимназије „Свети Сава“ Пожега, смер природно -  

математички, општи успех 5,00         



8. Нађа Ненадић, ученица II разреда Медицинске школе у Ужицу, образовни профил зубни 

техничар, општи успех 5,00    

9. Милица Видић, ученица II разреда Медицинске школе у Ужицу, образовни профил зубни 

техничар, општи успех 5,00   

10. Јована Ковачевић, ученица II разреда Средње Медицинске школе у Ужицу, образовни 

профил фармацеутски техничар, општи успех 5,00   

11. Ана Маричић, ученица II разреда Економске школе Ужице, образовни профил финансијски 

администратор, општи успех 5,00     

12. Милица Томић, ученица II разреда Друге Крагујевачке Гимназије у Крагујевцу, општи 

успех 5,00       

13. Тамара Поклопић, ученица II разреда Средње школе „Свети Ахилије“ Ариље, Гимназија, 

општи смер, општи успех 5,00        

14. Магдалена Николић, ученица II разреда Гимназије „Свети Сава“ Пожега, смер природно – 

математички, општи успех 5,00       

15. Уна Петковић, ученица I разреда Медицинске школе у Чачку, образовног профила 

Фармацеутски техничар, општи успех 5,00     

16. Сара Поледица, ученица I разреда Гимназије „Свети Сава“ Пожега, смер природно – 

математички, општи успех 5,00      

17. Јајла Јовановић, ученица I разреда Гимназије „Свети Сава“ Пожега, смер природно – 

математички, општи успех 5,00       

18. Анђела Ђорђевић, ученица I разреда Средње школе „Свети Ахилије“ Ариље, Гимназија, 

општи смер, општи успех 5,00         

19. Лазар Ђурђевић, ученик I разреда Средње школе „Свети Ахилије“ Ариље, Гимназија, 

општи смер, општи успех 5,00       

20. Огњен Попадић, ученик I разреда Гимназије „Свети Сава“ Пожега, одељење ученика са 

посебним способностима за рачунарство и информатику, општи успех 5,00     

21. Ана Ђунисијевић, ученица I разреда Средње школе „Свети Ахилије“ Ариље, Гимназија, 

општи смер, општи успех 5,00       

22. Катарина Живановић, ученица IV разреда Средње школе „Свети Ахилије“ Ариље, 

Гимназија, општи смер, општи успех 4,97       

23. Јана Поледица, ученица III разреда Гимназије „Свети Сава“ Пожега, смер природно - 

математички, општи успех 4,97      

24. Лука Ристивојевић, ученик I разреда Ужичке гимназије у Ужицу, општи успех 4,95    

25. Татјана Василијевић, ученица IV разреда Средње школе „Свети Ахилије“ Ариље, 

Гимназија, општи смер, општи успех 4.94       

26. Катарина Ковачевић, ученица I разреда Медицинске школе у Чачку, образовног профила 

фармацеутски техничар, општи успех 4,92      

27. Стефан Тошић, ученик IV разреда Средње школе „Свети Ахилије“ Ариље, Гимназија, 

општи смер, општи успех 4,76    

28. Јелена Митровић, ученица  I разреда Средње школе „Свети Ахилије“ у Ариљу, Модни 

кројач 

29. Давид Милић, ученик IV разреда Средње школе „Свети Ахилије“ Ариље, образовни 

профил финансијски администратор 

30. Јована Спасојевић, ученица III разреда Средње школе „Свети Ахилије“ Ариље, образовни 

профил финансијски администратор; 

 

 

 

  



II 

 

 Комисија налази да кандидати 

- пријава Број  IV 02 67-8/22 од 28.09.2022. године Николина Недељковић, ученица III разреда 

Средње школе „Свети Ахилије“ Ариље, образовни профил финансијски администратор, са 

просечном оценом 4,46, не испуњава услове наведене у горе поменутом Конкурсу; 

- пријава Број IV 02 67-36/22 од 4.10.2022. године Александар Ковачевић, ученик I разреда Ужичке 

Гимназије, општи смер, са просечном оценом 4,88 из претходног разреда, не испуњава услове 

наведене у Конкурсу. 

III 

 

Од приспелих пријава по извршеном рангирању у складу са Одлуком о ученичким и 

студентским стипендијама, Комисија предлаже да се пријаве за ученике Основних школа следећих 

подносилаца ПРИХВАТЕ 

 

1. Стефан Ђурђевић, ученик Vll разреда Основне школе „Стеван Чоловић“ у Ариљу, општи 

успех 5,00 и друго место на државном такмичењу из математике. 

 

 Комисија налази да кандидати 

 

- пријаве Број  IV 02 67-8/22 од 28.09.2022. године Филип Ратковић, ученик Vl разреда Основне 

школе „Стеван Чоловић“ у Ариљу, општи успех 5,00, без приложеног доказа о освојеним једна од 

прва три места на Републичком такмичењу организованом од стране Министарства просвете, не 

испуњава услове наведене у Конкурсу. 

- пријаве Број IV 02 67-34/22 од 4.10.2022. године Лана Брашњевић, ученица VIII разреда Основне 

школе „Стеван Чоловић“ у Ариљу, општи успех 5,00, без приложеног доказа о освојеним једна од 

прва три места на Републичком такмичењу организованом од стране Министарства просвете, не 

испуњава услове наведене у Конкурсу. 

 

IV 

 

 Катарина Радосављевић у име своје малолетне ћерке Анђеле Митровић одустала од 

пријаве на Конкурс и тражила повраћај документације о чему је сачињен записник дана 4.10.2022. 

године. 

V 

 

Предлог листе објавити на: огласној табли општине Ариље, званичној интернет адреси 

општине Ариље и Службеном гласнику општине Ариље. 

Приговор на предлог листе учесници Конкурса могу уложити у року од седам (7) дана од 

дана објављивања предлога листе. 

Образложени приговор се подноси у писаној форми Комисији за формирање предлога ранг 

листе за доделу ученичких и студентских стипендија општине Ариље, ул. Светог Ахилија 53, 

31230 Ариље, са назнаком ,,Приговор на предлог листе за доделу стипендија ученицима чије је 

пребивалиште на територији општине Ариље за школску 2022/23. годину” 

 

Комисија за формирање ранг листе за доделу ученичких и студентских стипендија 

општине Ариље 

       с.р Председник Комисије 

       Марина Борисављевић 


