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ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ 

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ ЈЕ 

ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ, ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ У 

ЛИСТУ ,,ВЕСТИ” ОД 08. 11. 2019. 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, и 16/2017 ), дана 05. 12. 

2019. године, извршила је разматрање приспелих пријава по расписаном Конкурсу за доделу 

студентске стипендије за студенте чије је пребивалиште на територији општине Ариље за 

школску 2019/ 2020 годину, објављен у листу ,,Вести” од  08. 11. 2019. године. 

 

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

 

 Благовремено до 22. 11. 2019. године, Одељењу за општу управу, скупштинске и 

заједничке послове поднето је 13 пријава, док неблаговремених пријава није било. 

I 

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

Комисија  НЕ ПРИХВАТА пријаву : 

1. Лалатовић Јане, студента IV године, Филолошког факултета у Никшићу, са 

просечном оценом 9,02 у току досадашњег студирања и остварених 180 ЕСПБ бодова јер не 

испуњава услов из члана 7. Одлуке о ученичким и студентским стипендијама- да право на 

стипендију остварују студенти високошколских установа  и факултета чији је оснивач 

Република Србија и који се финансирају из буџета Републике Србије. 

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. Поповић Предраг, студент  Учитељског факултета у Београду, мастер академске 

студије, са просечном оценом 9,11 у току студирања и остварених 240 бодова. 

2. Јелић Ивана, студент Техничког факултета,,Михаило Пупин,, у Зрењанину, мастер 

академске студије са просечном оценом 9,00 у току досадашњег студирања и остварених 240 

ЕСПБ бодова. 

3.Цветић Жарко, студент II године Машинског факултета у Београду, са просечном 

оценом 9,82 у току досадашњег студирања и остварених 60 ЕСПБ бодова. 

4. Савчић Николина, студент IV године Стоматолошког факултета у Београду, са 

просечном оценом 9,32 у току досадашњег студирања и остварених 180 ЕСПБ бодова. 

5. Јовановић Милица, студент IV године Медицинског факултета у Београду са 

просечном оценом 9,08 у току досадашњег студирања и остварених 180 ЕСПБ бодова. 

6. Бошковић Владан, студент Грађевинског факултета у Београду, мастер академске 

студије са просечном оценом 9,00 у току досадашњег студирања и остварених 180 ЕСПБ 



бодова. 

7. Топаловић Наташа, студент IV године Техничког факултета ,,Михаило Пупин,, у 

Зрењанину, са просечном оценом 8,93 у току досадашњег студирања и остварених 180 ЕСПБ 

бодова. 

8. Ускоковић Јана, студент II године, Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију у Београду, са просечном оценом 8,91 у току досадашњег студирања и 

остварених 60 ЕСПБ бодова. 

9. Гавриловић Марко, студент Архитектонског факултета у Београду, мастер 

академске студије са просечном оценом 8,75 у току досадашњег студирања и освојених 180 

ЕСПБ бодова.  

10. Босић Марија, студент III године Факултета организационих наука у Београду, са 

просечном оценом 8,64 у току досадашњег студирања и остварених 120 ЕСПБ бодова. 

11. Топаловић Павле, студент IV године Медицинског факултета у Београду са 

просечном оценом 8,75 у току досадашњег студирања и остварених 180 ЕСПБ бодова. 

 12. Ђукић Зорана, студент II године, Фармацеутског факултета у Београду,са 

просечном оценом 8,50 у току досадашњег студирања и остварених 60 ЕСПБ бодова. 

III 

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

општине Ариље и Службеном гласнику општине Ариље дана 09. 12. 2019. године. 

Приговор на предлог листе учесници конкурса могу уложити у року од 7 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 2019/ 2020. годину” 

 

Комисија за формирање ранг листе за доделу ученичких и студентских 

стипендија општине Ариље 

 

 
        


