
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈУ ЗА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ И 

СТУДЕНТЕ 
 

На основу члана 2., 3., 11а. став 1., 2. и 17. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени. 

гласник РС“ број 18/2010 и 55/2013) и Одлуке Скупштине општине/града о стипендирању ученика и студената 

са територије општине/града и конкурса за доделу стипендија за надарене ученике/студенте који је објављен 

________________________ пријављујем се на конкурс _____________________________________________ 

_________________________ (име и презиме), ЈМБГ________________________, 

 

Уз захтев достављам: 
 

РБ Документа Форма документа 

1  Уверење о уписаној години студија (за ученике: потврда о упису 
средње школе) за школску________________________. годину; 

Фотокопија 

2. Уверење о просеку оцена током претходних година студија 
(сведочанства о успеху у школи - за средњошколце; уверење о 
дипломирању и потврда о оствареном просеку оцена на 
студијама за студенте докторских академских студија); 

Фотокопија 

3. Дипломе за посебне успехе на такмичењима знања и 
уметничким такмичењима и др. (кандидати прилажу копије 
наведених докумената ); 

Фотокопија 

4. Изјавa да кандидат није у радном односу (само за студенте 
мастер –академских студија) 

Оригинал 

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, 
бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у 
року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се 
сматрати неуредним. 
 

  ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА ИСПОД 

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 
податке прибави орган 

Достављам сам 

1. Уверење о пребивалишту   

 

Напомене: 
 

Напомена: Градска/општинска управа ће закључити уговор о стипендирању са изабраним кандидатоm у року 
од ________  дана од дана објављивања конкурса. 
 

Место и датум ____________________________ 

Адреса 

__________________________________________ 
Број личне карте 

__________________________________________ 
Контакт телефон 

__________________________________________ 
Потпис 

__________________________________________ 
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