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ПРИЈАВА  
НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ЈЕДНОКРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ПОДРШКИ МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ  

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.ГОДИНУ 
  
Пријављујем се на Конкурс за школску 2016/2017годину 
 (попунити читко штампаним словима) 

1. ЈМБГ: 

                           
 

2. ПРЕЗИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ИМЕ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
3. СТАЛНА АДРЕСА СТАНОВАЊА 
Место и поштански број___________________________________________________ 
Улица и број _____________________________________________________________ 
Број телефона _________________________ мобилни __________________________ 
 
4. МЕСТО РОЂЕЊА, ОПШТИНА, РЕПУБЛИКА 
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. ДРЖАВЉАНСТВО 
  
__________________________________________________________________________ 
        
6. ПОДАЦИ О ШКОЛОВАЊУ: Школске 2016/2017. уписао/ла сам: 

а) за средњошколце: 
Школа _______________________________________________________________________ 
у _________________________ струка ___________________________ разред ___________ 
успех (уписати просек оцена) ____________________________________________________ 
   

б) за студенте основних академских студија 
Факултет ______________________________________________________________________ 
У __________________________ одсек _____________________ године __________________ 
Укупан просек на студијама ______________________________________________________ 
Наведени факултет уписао/ла сам школске ________________________________________ 
И до сада    НИСАМ  -  ЈЕСАМ  губио годину (заокружити одговор) 



 
  г) за студенте дипломских академских-мастер, специјалистичких 
     академских студија и докторских академских студија: 

 
Завршен факултет ____________________________ у ______________________________ 
Дипломирао/ла сам школске ____________ и до сада НИСАМ – ЈЕСАМ губио годину 
Остварио сам услов да школске 2016/2017. године упишем ________________________ 
Факултет у __________________________________ годину _________________________ 
Укупан просек на студијама ___________________ 
 
7. НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

(навести тачан назив такмичења и документовати) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

  
8. ДА ЛИ ВЕЋ КОРИСТИТЕ СТИПЕНДИЈУ 
 
-ДА (навести коју)  __________________________________________________________ 
-НЕ   
 
9. БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ 

 
     ____________________________________________________________________________  
 
 
Изјављујем под моралном, кривичном и материјалном одговорношћу 

- да су сви подаци тачни 
- да ћу пријавити све настале промене у наведеним подацима 

 
 
 
Датум ____________ 2016.године 
 
       _________________________________________ 
       (Пуно име и презиме писаним словима) 
 
       _________________________________________ 
       (Број личне карте) 
 
       _________________________________________ 
        (Место издавања личне карте) 

 
 
 
 

* за кандидате који немају личну карту  Изјаву потписују родитељи или старатељи 
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