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УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА НИША 
Комисији за подстицај развоја талентованих ученика и студената  
 

ПРЕДМЕТ:Пријава за НАСТАВАК КОРИШЋЕЊА стипендије из средстава буџета  
                    Града Ниша за 2014. годину 
 
1.________________________________________________________________________ 

( презиме, име родитеља и име подносиоца пријаве ) 
2.________________________________________________________________________ 

( дан, месец и година рођења и јединствени матични број грађанина ) 
3._________________________________________________________________________ 

( место рођења, општина, република и држављанство ) 
4._________________________________________________________________________ 

( место и адреса сталног пребивалишта-боравишта подносиоца пријаве ) 
5._________________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________ 
( назив школе/високошколске установе-одсек,смер,група,уписан разред/година школске 

2013/2014,просечна оцена општег успеха ) 
6._________________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________ 

( дипломе и званична признања у школској 2012/2013 години ) 
7._________________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________ 
(награде са такмичења,званично признати проналазачки,ауторски или иноваторски рад 

у школској 2012/2013 години ) 
8._________________________________________________________________________ 

( да ли сте корисник других стипендија и којих ) 
 
 

ИЗЈАВА 
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци уписани у 
пријави тачни.                           
                                                                   
                                                                                            ___________________________ 
                                                                                            ( потпис подносиоца пријаве ) 
 
                                                                                              ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 
                                                                                    _________________________________ 
                                                                                   (име и презиме штампаним словима) 
                                                                                     ________________________________ 
                                                                                                             адреса 
                                                                                     ________________________________ 
У Нишу,__________ 2014. год.                                                    e-mail адреса      

_________________________________ 
                                                                                          телефон(фиксини и мобилни) 
 



УЗ ПРИЈАВУ ПРИЛАЖЕМ 
 

1. Фотокопију  уговора о стипендирању за 2013. годину; 
2. Уверење школе / високошколске установе  о упису одговарајућег разреда / 

године у школској 2013/2014 години, са оствареним просеком оцена из 
претходних година школовања и потврда да је редован ученик / студент ( да је 
на буџету); 

3. Фотокопије диплома за освојено једно од прва три места на званичним 
републичким и/или међународним такмичењима  које је Министарство просвете 
и науке РС утврдило Календаром такмичења за школску 2012/2013 годину (за 
ученике средњих школа и бруцоше); 

4. Фотокопије диплома и званичних признања из школске 2012/2013 године: „Вук 
Караџић“, „Ђак генерације“, „Најбољи студент факултета“, „Најбољи студент 
универзитета“и др.; 

5. Фотокопије диплома о званично признатим проналазачким и ауторским 
радовима у школској 2012/2013. години; 

6. Фотокопија личне карте подносиоца пријаве  и родитеља подносиоца; 
7. Изјава два сведока о броју чланова породичног домаћинства; 
8. Фотокопија здравствене књижице подносиоца пријаве; 

 
 

      НАПОМЕНЕ:   Уз тачку 6:  да би фотокопија личне карте била ваљан доказ 
о пребивалишту подносиоца пријаве и родитеља подносиоца 
потребно је да садржи  адресу (старе личне карте и 
биометријске личне карте без чипа), а за биометријску личну 
карту са чипом, исте је потребно очитати. 

 
 
                                           
 
 
 
 
 

 
 


