
    ПРИЈАВА НА КОНКУРС 

    ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ  

СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 

2019/2020 ГОДИНУ 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ  

ПОСЛОВЕ 

 

Пријављујем се на Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2019/2020 

годину и о себи прилажем следеће податке: 

 

име и презиме  

име и презиме једног родитеља  

адреса пребивалишта  

датум и место рођења  

факултет/висока школа коју студент 

похађа 

 

година студија коју похађа  

остватрен просек у предходној години 

студија 

 

број текућег рачуна  

Контакт телефон, е-mail  

 

У школској 2019/2020. години, сам ( заокружити) : 

 

- да су студенти студија првог степена ( основне академске  студије и основне 

струковне студије) или студија  другог степена ( мастер академске студије) и 

докторских студија ; 

- да су држављани Републике Србије ; 

- да имају пребивалиште на територији општине Ариље најмање две године пре 

подношења захтева ; 

- да су студенти чије се студије финансирају из буџета Републике Србије;  

- да су студенти  најмање друге године на некој од високошколских установа чији је 

оснивач Република Србија;                                 

- да имају успех са најнижом просечном оценом 8,5 током свих  година студија уз 

услов давања године за годину и остварених најмање 60 бодова по Европском 

систему преноса и акумулације бодова ( у даљем тексту ЕСПБ ) по години студија; 

- да истовремено не примају више стипендија из општинског, градског, републичког 

буџета или из средстава других правних лица који су корисници буџета.  

 

Уз пријаву прилажем: 

- уверење о држављанству Републике Србије; 

- уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике Србије;; 

- фотокопија личне карте  ( извод из читача) студента; 

- потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита током 

студирања до дана расписивања конкурса; 

- потврда факултета о броју остварених ЕСПБ бодова по години студирања, за све 

предходне године студирања; 



- потврда факултета да је студент чије се студије финансирају из буџета Републике 

Србије први пут уписао одређену годину студија у школској години у којој је 

објављен конкурс и да је стицао услов давања године за годину; 

- изјава подносиоца пријаве која је оверена у општини или суду, да није корисник 

других општинских, градских, републичких стипендија или стипендија из средстава 

других правних лица која су корисници буџета, или уколико је корисник, да ће се по 

добијању стипендије општине Ариље одрећи других стипендија. 

 

У Ариљу 

дана---------------2019. године    ------------------------------------------------- 

               Потпис подносиоца пријаве 


