
 
 
 

УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ  
Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената 

 
П Р И Ј А В А 

 
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 из средстава буџета Града Ниша за 2015.годину 
 
   (попунити пријаву читко штампаним словима) 
 
 1.ЈМБГ ученика         
 
 број личне карте_________________ место издавања______________  
 

2.ПРЕЗИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА) И ИМЕ 
 

 ______________________________________________________________ 
            3. ПРЕЗИМЕ (ИМЕ  ЈЕДНОГ ОД РОДИТЕЉА) И ИМЕ РОДИТЕЉА  
 

  _____________________________________________________________ 
            

 4.АДРЕСА СТАНОВАЊА ученика 
 
 Место и поштански број_______________________________ 
 
 Улица и број____________________________________________ 
 

 Број телефона_________________Мобилни телефон_________________ 
 
            E-mail________________________________________________________ 
 
            Број телефона(родитеља/старатеља)______________________________ 
 
            E-mail родитеља/старатеља_____________________________________ 
 
 5.МЕСТО РОЂЕЊА, ОПШТИНА- ГРАД, РЕПУБЛИКА 
 ______________________________________________________________ 
              
            6. БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ученика на који се може извршити уплата 
            и назив  банке код које се води рачун 
           _____________________________________________________________ 
 
            7. У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ УЧЕНИК МАЛОЛЕТАН 
           уписати број текућег рачуна   родитеља/старатеља и назив банке 
 
           _____________________________________________________________                         

Напомена:  приложити копију картице текућег рачуна власника текућег рачуна 

             



 
 8.ПОДАЦИ О ШКОЛОВАЊУ: Школске 2014/15. уписао/ла сам: 
   
 Школу________________________________________________________ 
 у________________струка_____________________разред_____________ 

Успех (уписати просек оцена): Први разред___________Други разред 
___________Трећи разред____________ 

  
   

9.НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА ПО КАЛЕНДАРУ МИНИСТАРСТВА 
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА (навести тачан назив    

 такмичења и документовати одговарајућом дипломом) 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
 10.ДА ЛИ ВЕЋ КОРИСТИТЕ  
             а) стипендију (навести коју)_____________________________________ 
             б) кредит _____________________________________________________ 
  
 11.ДА ЛИ ЈЕ УЧЕНИК У 2014 ГОДИНИ ОСТВАРИО ПРАВО  
             НА  СТИПЕНДИЈУ ГРАДА НИША    ДА / НЕ  (заокружити) 
 
 Изјављујем под моралном, кривичном и материјалном одговорношћу: 
    

- да сам држављанин Републике Србије 
- да нисам у радном односу 
- да су подаци наведени у пријави тачни 
- да ћу пријавити све настале промене у наведеним подацима 

 
 
 

 датум________   2015. године 
       

_________________________________ 
      Пуно име и презиме писаним словима 
      Подносиоца пријаве или родитеља/старатеља 
      Ако се ради о малолетном лицу 
       



 
 
 
 

Потребни докази о испуњености услова и критеријума из јавног позива 

1. уверење о пребивалишту/боравишту издато у МУП Републике Србије 
(уверење о пребивалишту/боравишту подноси се  и за  једног 
родитеља/старатеља); 

2. фотокопија личне карте ученика (извод из читача) уколико је пунолетан, док 
се  за малолетног ученика доставља фотокопија личне карте једног 
родитеља/старатеља (извод из читача); 

3. потврда o редовном школовању издата од средње школе коју ученик похађа; 
4.  фотокопија сведочанстава претходно завршених разреда;  
5. фотокопија дипломе са такмичења или потврда школе или организатора 

такмичења да је ученик освојио награду; 
6. изјава подносиоца пријаве (оверена)  да није корисник других општинских, 

градских или републичких стипендија/кредита или, уколико је корисник,  да ће 
се по добијању ове стипендије одрећи других (за малолетне средњошколце 
изјаву даје родитељ/старатељ). 

 


