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ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ 

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ, ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ У 

ЛИСТУ ,,ВЕСТИ” ОД 23. 11. 2018. ГОДИНЕ 

 

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

саставу: Мица Коковић, председник Комисије, Јелена Јовановић и Недељка Дмитровић , чланови 

Комисије, дана 17. 12. 2018. године, извршила је разматрање приспелих пријава по расписаном 

Конкурсу за доделу студентске стипендије за студенте чије је пребивалиште на територији општине 

Ариље за школску 2018/ 2019 годину, објављен у листу ,,Вести” од 23. 11. 2018. године. 

 

 Рок за пријаву на Конкурс био је 15 дана од дана објављивања у листу ,,Вести”. 

 

 Благовремено до 08. 12. 2018. године, Одељењу за општу управу, скупштинске и заједничке 

послове поднето је 20 пријава, док неблаговремених пријава није било. 

I 

Од приспелих пријава у складу са Одлуком о ученичким и студентским стипендијама Комисија  НЕ 

ПРИХВАТА пријаву : 

1. Шапоњић Маја, студент II године Медицинског факултета у Београду, са просечном оценом 9,67 у 

току досадашњег студирања и остварених 60 ЕСПБ бодова јер не испуњава услов из члана 9. 

Одлуком о ученичким и студентским стипендијама- истовремено прима стипендију из Републичког 

буџета. 

2. Јовановић Милица, студент III године Медицинског факултета у Београду са просечном оценом 

9,14 у току досадашњег студирања и остварених 120 ЕСПБ бодова јер не испуњава услов из члана 9. 

Одлуком о ученичким и студентским стипендијама- истовремено прима стипендију из Републичког 

буџета. 

3. Ђукић Виолете , студент II године Пољопривредног факултета  у Београду , са просечном оценом 

7,82 и остварених 60 ЕСПБ бодова, јер не испуњава услов из члана 7. Одлуком о ученичким и 

студентским стипендијама- да је студент постигао резултат у студирању изражен кроз најмању 

просечну оцену 8.5 у предходној школској години.  

 

II 

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

стипендијама Комисија предлаже да се пријаве следећих подносилаца ПРИХВАТЕ: 

 

1. Драговић Снежана, студент  IV године, Факултет техничких наука у Новом Саду, са просечном 

оценом 9,23 у току студирања и остварених 181 бодова. 

2. Злата Ратковић, студент IV године Пољопривредног факултета у Београду, са просечном оценом 

9,17 у току досадашњег студирања и остварених 180 ЕСПБ бодова. 

3. Брајковић Биљана, студент V године Медицинског факултета у Београду са просечном оценом 9,05 

у току досадашњег студирања и остварених 240 ЕСПБ бодова. 

4. Поповић Предраг, студент IV године Учитељског факултета у Београду, са просечном оценом 8,93 

у току досадашњег студирања и остварених 180 ЕСПБ бодова. 

5. Јелић Ивана, студент IV године Техничког факултета,,Михаило Пупин,, у Зрењанину, са 

просечном оценом 8,90 у току досадашњег студирања и остварених 180 ЕСПБ бодова. 

6. Бојовић Александра, студент III године Високе текстилне струковне школе за дизајн , технологију 

и менаџмент  у Београду са просечном оценом 8,90 у току досадашњег студирања и остварених 120 

ЕСПБ бодова. 

7. Лукић Ивана, студент IV године Техничког факултета,,Михаило Пупин,, у Зрењанину, са 

просечном оценом 8,87 у току досадашњег студирања и остварених 180 ЕСПБ бодова. 

8. Гордић Александар, студент IV године Техничког факултета у Чачку, са просечном оценом 8,81 у 

току досадашњег студирања и остварених 180 ЕСПБ бодова. 
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9. Марковић Јована, студент II године Математичког факултета у Београду, са просечном оценом 

8,80 у току досадашњег студирања и остварених 60 ЕСПБ бодова. 

10. Велимировић Ивана, студент III године Високе здравствене школе струковних студија у Београду 

са просечном оценом 8,79 у току досадашњег студирања и остварених 120 ЕСПБ бодова. 

11. Крстонић Милутин, студент мастер академских студија Факултета примењених уметности  у 

Београду, са просечном оценом 8,73 у току досадашњег студирања и освојених 240 ЕСПБ бодова.  

12. Јанковић Немања, студент V године Медицинског факултета у Београду са просечном оценом 

8,71 у току досадашњег студирања и остварених 228 ЕСПБ бодова. 

 13. Стојадиновић Тина, студент II године Филозофског факултета у Новом Саду са просечном 

оценом 8,71 у току досадашњег студирања и остварених 60 ЕСПБ бодова. 

14. Топаловић Наташа, студент III године Техничког факултета,,Михаило Пупин,, у Зрењанину, са 

просечном оценом 8,70 у току досадашњег студирања и остварених 120 ЕСПБ бодова. 

15. Бошковић Весна, студент  V године, Фармацеутског факултета у Београду, са просечном оценом 

8,64 у току студирања и остварених 240 бодова. 

16. Ђурић Дејан, студент II године Машинског факултета у Београду, са просечном оценом 8,64 у 

току досадашњег студирања и остварених 60 ЕСПБ бодова. 

17. Бошковић Владан, студент III године Грађевинског факултета у Београду, са просечном оценом 

8,56 у току досадашњег студирања и остварених 120 ЕСПБ бодова. 

 

III 

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

Ариље и Службеном гласнику општине Ариље дана 24. 12. 2018. године. 

Приговор на предлог листе учесници конкурса могу уложити у року од 5 дана од дана објављивања 

листе, на адресу: Комисија за формирање 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 студентима чије је пребивалиште на територији општине Ариље за школску 2018/ 

2019. годину” 

 

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

 

Република Србија 

Општина Ариље 

Комисија за формирање ранг листе за доделу  

ученичких и студентских стипендија општине Ариље 

IV број 67-6/2018, од 17.12.2018 

 

       Председник Комисије, 

        Мица Коковић 
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ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ 

ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈЕ ЈЕ 

ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 

ГОДИНУ, ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ У ЛИСТУ ,,ВЕСТИ” ОД 

19. 10. 2018. ГОДИНЕ 
 

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

саставу:Мица Коковић, председник Комисије, Јелена Јовановић и Недељка Дмитровић , чланови 

Комисије, дана 17. 12. 2018. године, извршила је разматрање приспелих пријава по расписаном 

Конкурсу за доделу ученичких стипендија ученицима средњих школа  чије је пребивалиште на 

територији општине Ариље за школску 2018/ 2019 годину, објављен у листу ,,Вести” од 19. 10. 2018. 

године. 

 

 Рок за пријаву на Конкурс био је 15 дана од дана објављивања у листу ,,Вести”. 

 

 Благовремено до 02. 11. 2018. године, Одељењу за општу управу, скупштинске и заједничке 

послове поднета је 1 пријавa, док неблаговремених пријава није било. 

I 

 

Од приспелих пријава у складу са Одлуком о ученичким и студентским стипендијама Комисија НЕ 

ПРИХВАТА пријаву: 

 

1. Миленко Шапоњић, ученик IV разреда Гимназије Средње школе,, Свети Ахилије”у Ариљу, јер не 

испуњава услов из члана 4. Одлуке, - истовремено прима стипендију из Републичког Буџета. 

. 

II 

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

Ариље и Службеном гласнику општине Ариље дана 24. 12. 2018. године. 

 

Приговор на предлог листе учесник конкурса може уложити у року од 5 дана од дана објављивања 

листе, на адресу: Комисија за формирање ранг листе за доделу ученичких и студентских стипендија 

општине Ариље, ул. Светог Ахилија 53, 31230 Ариље, са назнаком,,Приговор на предлог листе за 

доделу ученичких стипендија ученицима чије је пребивалиште на територији општине Ариље за 

школску 2018/ 2019 годину” 

 

Република Србија 

Општина Ариље 

Комисија за формирање ранг листе за доделу  

ученичких и студентских стипендија општине Ариље 

IV број 67-4/2018, од дана 20.12.2018. године 

 

        Председник Комисије, 

              Мица Коковић 

 


