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ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ 

ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈЕ 

ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021 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 17. и члана 18. Одлуке о ученичким и студентским 

стипендијама, ( ,,Службени гласник општине Ариље”, број 15/2016 и 16/ 2017 ), дана 08.12. 

2020. 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 2020/21 годину, који је објављен у листу ,,Вести” 09.10.2020. 

године. 

 Благовремено до 24. 10. 2020. године, Одељењу за општу управу, скупштинске и 

заједничке послове поднето је 5 пријава, док неблаговремених пријава није било. 

 

I 

Од приспелих пријава ученика средњих школа који испуњавају услове за остваривање 

права на стипендију по извршеном рангирању у складу са чланом 18. Одлуке о ученичким и 

студентским стипендијама Комисија је сачињава предлог ранг-листе за ученике гимназија и 

средњих стручних школа и за ученике уметничких школа: 

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. 

 

II 

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

општине Ариље и Службеном гласнику општине Ариље. 

Сваки учесник конкурса има право да поднесе приговор на предлог ранг-листе у року 

од 7 дана од дана објављивања листе. 

 Образложени приговор се подноси у писаној форми 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 2020 /21 годину”. 

 

Комисија за формирање ранг листе за доделу ученичких и студентских 

стипендија општине Ариље         

         с.р.Председник Комисије, 

              Мица Коковић 


