
 

 

 

Република Србија Да ли сте до сада користили кредит 
Да - Не 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ или стипендију Министарства 

И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

БЕОГРАД, Немањина 22-26 Засенчене површине не попуњавати 

  
          

ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ЗА НЕДОСТАЈУЋА ЗАНИМАЊА    
 

           

Пријављујем се на  конкурс за школску 20__ / __ . годину    6 1 
 

за доделу СТИПЕНДИЈЕ за уписану _______ годину.           

_________________ студија на _________________________________           
смер / група __________________________ у _____________________           

где сам први пут уписан/а школске 20___ / __  године,                  
 

 
број досијеа _________________           

ПОДАЦИ СТУДЕНТА          

1. Матични број студента                            
 

   

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. Наведите датум уписа, назив и 

седиште високо-школске установе, 

на којој сте први пут уписани по 

завршетку средње школе, односно 

пре уписа високошколске установе 

на којој сада студирате 

Назив и место 

 

 

 

    

Датум уписа 

 

 

 

           
 

11. Просечна оцена постигнута у току студија: 

 

    

       
 

12.  Укупан број остварених  ЕСПБ      

     ИУ     
 

  

Изјављујем под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу:  

                        Пуно име и презиме, писаним словима 

-  да су наведени подаци тачни,      

      

-  да нисам корисник стипендије, кредита или сличног облика  

 Број личне карте __________________ 

   давања по другом основу из Буџета Републике Србије, и  

 Место издавања  __________________ 

-  да ћу пријавити све настале промене у наведеним подацима.  

 Број телефона      _________________ 

       

_____________________ 20 _______ године  E-mail                   _________________ 

          

   

Обрадио 

 



 

 

_______________________________                                                                                                         

    Назив високошколске установе 

У _____________________ 

Број __________________ 

Датум _________________ 

 

У В Е Р Е Њ Е   

 

          Студент _______________________________________ , ЈМБГ ______________________ ,  рођен 

у ____________________ општина _________________ , уписан је ове школске  (20 ___ / ___ ) године 

у __________ ( _______________ ) годину_____   студије на ____________________________________  

смер / група ___________________________  у  ___________________________ , чије се школовање 

ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА Републике Србије. У претходним годинама студија постигао је 

просечну оцену свих положених испита _______ ( __________ ). Према наставном плану и програму 

високошколске установе, студент је положио све испите, односно пренео је _______ ( __________ ) 

испита, остваривши укупно __________ ЕСПБ. 

                  Студент је средњу школу завршио  _____ године, а након тога ПРВИ ПУТ ЈЕ УПИСАН У 

ПРВИ семестар школске 20 ___ / ___ године на _____________________________________________ . 

                     Уверење се издаје ради пријаве на конкурс за доделу СТИПЕНДИЈЕ. 

 

                                                                                                  ______________________________________ 

                                                                                  М.П.            Овлашћено лице високошколске установе 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

_______________________________                                                                                                         

    Назив високошколске установе 

У _____________________ 

Број __________________ 

Датум _________________ 

 

У В Е Р Е Њ Е   

 

          Студент _______________________________________ , ЈМБГ ______________________ ,  рођен 

у ____________________ општина _________________ , уписан је ове школске  (20 ___ / ___ ) године 

у __________ ( _______________ ) годину_____   студије на ____________________________________  

смер / група ___________________________  у  ___________________________ , чије се школовање 

ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА Републике Србије. У претходним годинама студија постигао је 

просечну оцену свих положених испита _______ ( __________ ). Према наставном плану и програму 

високошколске установе, студент је положио све испите, односно пренео је _______ ( __________ ) 

испита, остваривши укупно __________ ЕСПБ. 

                  Студент је средњу школу завршио  _____ године, а након тога ПРВИ ПУТ ЈЕ УПИСАН У 

ПРВИ семестар школске 20 ___ / ___ године на _____________________________________________ . 

                     Уверење се издаје ради пријаве на конкурс за доделу СТИПЕНДИЈЕ. 

 

                                                                                                  ______________________________________ 

                                                                                  М.П.            Овлашћено лице високошколске установе 
 


