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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Комисија за формирање ранг листе за  

доделу ученичких и студентских  

стипендија општине Ариље 

IV број: 67-4/19 

19. 03. 2019. год. 

 

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 

18. 01. 2019. 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 25. 02. 2019. 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 18. 01. 2019. 

године. 

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

Благовремено до 01. 02. 2019. године, Одељењу за општу управу, скупштинске и заједничке послове 

поднето је 4 пријаве, док неблаговремених пријава није било. 

I 

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

ПРИХВАТА пријаву: 

1. Мирослав Ђунисијевић, ученик IV разреда Музичке школе,, Војислав- Лале Стефановић”у Ужицу, 

јер не испуњава услов из члана 4. Одлуке, - нема освојених награда на такмичењу . 

 

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. Поклопић Милица, ученица II разреда Гимназије Средње школе ,,Свети Ахилије“ у Ариљу , 12 

бодова. 

2. Ристановић Сара, ученица X разреда општеобразовне наставе, односно VIII разреда Школе за 

музичке таленте у Ћуприји , 9 бодова. 

3. Савић Маја, ученица II разреда Гимназије Средње школе ,,Свети Ахилије“ у Ариљу , 4 бода. 

III 

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

Ариље и Службеном гласнику општине Ариље дана 19.03.2019. 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” 

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

              

    Председник Комисије, 

Мица Коковић 


