
 

                       
                        

                                                                                                

ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања 

 

 

 
Овај пројекат финансира 

 Европска унија 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Министарство просвете,  

науке и технолошког развоја 

   МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

   Сектор за уговарање и финансирање програма  

   из средстава Европске уније                       

ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ЕУ СТИПЕНДИЈСКЕ ПОДРШКЕ     
Ученик __________________________ , који похађа    5 1 

 

           

_________ разред школе___________________________________           
           

у __________________________ , на основу Конкурса за школску                 
 

 
           

20__ / __ . годину пријављује се за доделу СТИПЕНДИЈЕ.           

            

ПОДАЦИ УЧЕНИКА          

1. Матични број ученика                            
 

   

2. Презиме,средње слово и име                                                 
 

   

3. Име родитеља или старатеља                              
 

      

4. Место пребивалишта                              
 

      

5. Улица                                           
 

     

6. Кућни број                 
 

           

7. Назив задње поште _____________ 8. Поштански број 

_________ 

             
 

      

9. Општина пребивалишта             
 

10 Месец и година 

првог уписа у први 

разред средње 

школе 

Назив и 

место 
 

   

Датум уписа  
          

 

11 Просечна оцена постигнута у 

претходно завршеним разредима 

   

       
 

12 Оцена из владања: _____ 

Изостанци: 

Оправдани: ___________ 

Неоправдани: _________ 

  

 

  

    ИУ     
 

Изјављујем под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу:    

 -  да су наведени подаци тачни,     

       Потпис родитеља/старатеља 

 -  да ученик није корисник стипендије, кредита или сличног 

облика давања по другом основу из Буџета Републике Србије, 

и 

(пуно име и презиме) 

     

       Број личне карте __________________ 

-  да ћу пријавити све настале промене у наведеним подацима.     

      Место издавања  __________________ 

          

_____________________ 20 _______ године  Број телефона      _________________ 

          

   

Обрадио 



 

                       
                        

                                                                                                

ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања 

 

 

 
Овај пројекат финансира 

 Европска унија 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Министарство просвете,  

науке и технолошког развоја 

   МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

   Сектор за уговарање и финансирање програма  

   из средстава Европске уније                       

 

_______________________ 

         Назив школе 

У _____________________ 

Број __________________ 

Датум _________________ 

У В Е Р Е Њ Е   
 

           Ученик__________________________________,ЈМБГ______________________,   

 

рођен у _____________________ општина _________________ , уписан је ове школске   

 

(20___/___) године у ______ (_________) разред ______________________________ 

                                                                                                  Назив средње школе 

 

у  ___________________________ , чије се школовање финансира из буџета Републике  

 

Србије. 

 

            У претходним разредима средње школе постигао је општи успех са просечном 

 

оценом _____ (_________) односно у  I _______ (__________), II ______ (__________)  

 

и III ______ (__________) разреду, односно у V ____ (________),  VI _____ (_______)  

 

VII _____ (________) и VIII _____ (________) разреду основне школе, просечно  

 

______ (___________).1 

 

              Ученик је , по завршетку основне школе ПРВИ ПУТ УПИСАН У ПРВИ разред  

средње школе школске 20 ___ / ___ године. 

 

Оцена из владања _____,  број _____оправданих и _____ неоправданих изостанака.   

                      

 Уверење се издаје ради пријаве на Конкурс за доделу ЕУ СТИПЕНДИЈСКЕ 

ПОДРШКЕ у оквиру пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак 

средњошколског образовања“. 

 

 

_________________________                         М.П.                       _____________________ 

            Разредни старешина                                                           Овлашћено лице школе 

 

 

                                                 
1 Односи се на ученика ПРВОГ разреда 


