
 
 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

Комисија  за подстицај развоја талентованих ученика и студената  
 

П Р И Ј А В А 
 

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
из средстава буџета Града Ниша за 2020.годину 

 
   (попунити пријаву читко штампаним словима) 
 
 1.ЈМБГ студента         
  
 број личне карте_________________ место издавања_________________  
 
 2.ПРЕЗИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА) И ИМЕ 
 
 ______________________________________________________________ 
           3. ПРЕЗИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГОД РОДИТЕЉА) И ИМЕ РОДИТЕЉА 
 
           _____________________________________________________________  

4.АДРЕСА СТАНОВАЊА студента 
 Место и поштански број_______________________________ 
 Улица и број_________________________________________ 
 Број телефона__________________мобилни_______________________ 
           Е-mail________________________________________________________ 
           Адреса становања студента у месту студирања 

  _____________________________________________________________ 
 
           5.МЕСТО РОЂЕЊА, ОПШТИНА- ГРАД, РЕПУБЛИКА 
 ______________________________________________________________ 
              
            6. БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА студента на који се може извршити уплата 
            и назив  банке код које се води рачун _____________________________ 
           _____________________________________________________________ 
            
 7.ПОДАЦИ О ШКОЛОВАЊУ: Школске 2019/20. уписао/ла сам: 
   
 а)  за студенте академских студија првог степена: 
 Факултет______________________________________________________ 
 у_________________одсек_______________________година___________ 
 Укупан просек на студијама___________/ ЕСП бодови  

Наведени факултет уписао/ла сам школске________________и до сада 
нисам  губио/ла ни једну годину.  
 
 
 

             



б)  за студенте  академских студија другог и трећег степена : 
  
 Завршен факултет__________________________у___________________ 

Дипломирао/ла сам шк. године_____________Укупан просек на студијама   
________Наведени факултет уписао/ла сам школске ________________ 
године и до сада нисам губио/ла ни једну годину.  

 Остварио/ла сам услов да шк.2019/20. годину упишем_________годину 
            ___________________________факултета у ________________________ 
  
 Укупан просек на  студијама_____________ ЕСП бодови_____________ 
 
 8.ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ 
 _____________________________________________________________ 
            _____________________________________________________________ 
            _____________________________________________________________ 
 
 9.УЧЕШЋЕ У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ 
 _____________________________________________________________ 
            _____________________________________________________________ 
            _____________________________________________________________ 
  
 10. ПОДАТАК ОД ЗНАЧАЈА КОЈИ НИЈЕ ОБУХВАЋЕН ОВОМ 
 ПРИЈАВОМ 
 _____________________________________________________________ 
            _____________________________________________________________ 
            _____________________________________________________________ 
 
  
 11.ДА ЛИ ЈЕ СТУДЕНТ У 2017 ГОДИНИ ОСТВАРИО ПРАВО  
             НА    СТИПЕНДИЈУ ГРАДА НИША    ДА / НЕ  (заокружити) 
  
      Изјављујем под моралном, кривичном и материјалном одговорношћу: 

1. да сам држављанин Републике Србије 
2. да нисам у радном односу 
3. a) не остварујем право на другу стипендију / кредит  

б)остварујем право на другу стипендију/кредит од    
_________________________________________________ у износу 
од____________дин. месечно  и да ћу се одрећи права на ову 
стипендију/кредит уколико остварим право на стипендију Града Ниша 
(навести даваоца) 
 (Заокружити једну од изјава под тачком 3.) 

4. да су наведени подаци тачни 
5. да ћу пријавити све настале промене у наведеним подацима 

 
 датум :28.01.2020. године  

_________________________________ 
      Пуно име и презиме писаним словима 
 
  
 



      Потребни докази о испуњености услова из јавног позива 
 

1. уверење о пребивалишту/боравишту издато у МУП-у Републике 
Србије( уверење о пребивалишту подноси се  и за  једног родитеља) 
за период од најмање годину дана рачунајући уназад од датума 
објављивања јавног позива; 

2. фотокопија личне карте студента и родитеља (извод из читача); 
3. фотокопије диплома за претходно завршене степене студија; 
4. потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита 

на текућим студијама од уписа до  дана расписивања јавног позива за 
сваку годину, да је студент први пут уписао одређену годину студија у 
школској  2019/2020 години, на којим годинама текућих студија је био-
ла у статусу студента чије се школовање финансира из буџета 
Републике  Србије, да није имао прекиде у студирању; 

5. студенти прве године основних академских студија подносе 
фотокопије диплома за освојено једно од прва три места нa 
републичким и/или међународним такмичењима које је Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром 
такмичења (најмање две дипломе за три последње школске године) 

6. доказ да није у радном односу за студенте другог и трећег степена 
академских студија (потврда из Фонда ПИО, шалтер бр14а (образац 
М4 и образац М1)  или  извод из евиденције незапослених лица 
Националне службе за запошљавање); 

7. Изјава о добровољном пристанку за обраду података о личности. 

 

 
 


