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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 
IV02 број: 67-3/20 
23.12.2020. год. 
       Ариље 

 
 

КОНАЧНА ЛИСТА 

ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ, ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ У ЛИСТУ 

,,ВЕСТИ” ОД  

09.10.2020. ГОДИНЕ  
 

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

на основу члана 21. Одлуке о ученичким и студентским стипендијама, ( ,,Службени гласник општине 

Ариље”, број 15/2016 и 16/ 2017 ), по истеку рока за приговор на предлог  ранг -листе, дана 

23.12.2020.године, утврђује коначну ран-листу за доделу ученичких стипендија ученицима средњих 

школа чије је пребивалиште на територији општине Ариље за школску 2020/21 годину.  
I 

1. Стефановић Злата, ученица II разреда Математичке гимназије у Београду , 4 бода. 
2. Радован Поклопић ученик  IV  разреда СШ,,Свети Ахилије,,у Ариљу- гимназија  , 3 бода. 
3. Николина Ковачевић ученица III разреда Медицинске школе у Чачку, 2 бода. 
4. Лазар Поклопић ученик II разреда СШ,,Свети Ахиле,, у Ариљу- гимназија , 1бод. 
5. Јана Ћирковић ученица III разреда Гимназије,, Свети Сава,, Пожега, 1 бод. 
 

III 
Коначну ранг- листу објавити на огласној табли општине Ариље, званичној интернет адреси 

општине Ариље и Службеном гласнику општине Ариље. 
По објављивању коначне ранг-листе, сходно члану 23. Одлуке о ученичким и студентским 

стипендијама, ( ,,Службени гласник општине Ариље”, број 15/2016 и 16/ 2017 ), Одељење за општу 

управу , скупштинске и заједничке послове у року од 10 дана донеће решење којим се одлучује о 

праву на стипендију. На решење којим се одлучује о праву на стипендију може се изјавити жалба  

Општинском већу у року од 15дана од дана достављања. 
 

Комисија за формирање ранг листе за доделу ученичких и студентских стипендија 

општине Ариље.            

      
 

             

 с.р.Председник Комисије, 
              Мица Коковић 

 
 

 
  
 


