
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 
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ул. Венац Слободе бр. 10 

34300 Аранђеловац 

 
ОБРАЗАЦ 1а: Пр-Н 

 

П Р И Ј А В А 
на Јавни конкурс за доделу студентских стипендија за студенте са територије 

општине Аранђеловац, за академску 2022/2023. годину  
 
 

Ја, доле-потписани/а ____________________________ (име и презиме), пријављујем се 

на расписани Јавни конкурс за доделу студентских стипендија за студенте са територије 

општине Аранђеловац, за академску 2022/2023. годину, и то као студент/киња на факултету 

____________________________ (пун назив факултета), који/а је академске 2022/2023. године 

први пут уписао/ла _______________ (година студија) годину: а) основних академских 

     б) мастер академских студија  

 
 

Уз ову Пријаву на предметни Јавни конкурс, а сагласно условима истог, прилажем Вам 
и следећа документа: 
 

1. своју очитану личну карту, као и очитане личне карте родитеља/старатеља;  
2. а) Потврду о пребивалишту на територији општине Аранђеловац за родитеље/ 

старатеље и за студента/кињу (издаје МУП); 
б) Потврду о боравишту на територији општине Аранђеловац за 
родитеље/старатеље и за студента/кињу (издаје МУП и/или Комесаријат за избеглице); 

3. Потврду са факултета бр. ___________ од ___. ___. 2022. године, којом се потврђује 
да сам први пут уписао/ла годину студија за коју конкуришем; 

4. а) Потврду да не примам стипендију/кредит из радних организација у којима раде 
родитељи/старатељи (уколико су родитељи/старатељи у радном односу);  
б) Потврду са евиденције Националне службе за запошљавање (уколико су родитељи/ 

старатељи незапослена лица и пријављени су на евиденцију НСЗ-а); 
в) Потврду ПИО Фонд-а да родитељ/старатељ студента (подносиоца Пријаве) није 
осигуран ни по ком основу, тј. да на његово име  није било уплаћених доприноса за 
обавезно социјално осигурање (уколико су родитељи/старатељи незапослена лица и нису 

пријављени на евиденцију НСЗ-а); 
г) Потврду Министарства финансија – Пореске управе да су родитељи/старатељи 
обвезници плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање по основу 
пољопривреде (уколико родитељи/старатељи обављају сопствену пољопривредну делатност); 
д) пензиони чек (уколико су родитељи/старатељи пензионери);  

5. Уверење о укупној просечној оцени од прве године студија (за студенте/киње који/е 

имају просечну оцену изнад 8,5 – ради исплате вишег износа стипендије);  
6. Уверење ПИО Фонд-а да студент/киња мастер академских студија није у радном 

односу (да му/јој се ни по ком основу не уплаћују доприноси); и  
7. фотокопију банковне картице личног текућег жиро-рачуна. 



 
 
Такође, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да не примам 

стипендију из било којих других извора, као ни републичку стипендију, нити кредит.  
 
Потврђујем и доле-наведене податке: 

 

Датум и место рођења  

Група/Одсек/Смер на факултету  

Година уписа на факултет  

Просечна оцена  

Имена и презимена 
родитеља/старатеља 

 

 

Називи радних организација 

 

 

Контактни подаци  
подносиоца Пријаве 

адреса: 

телефон: 

еПошта: 

 
 
 

У Аранђеловцу,  

___ . ___. 2022. године 

         
 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ: 
 
 

__________________________ 

(читко име и презиме подносиоца) 

 
 

__________________________ 
(својеручни потпис подносиоца) 

 
 
 



ОБРАЗАЦ 2 
 

 
Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3.  Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018), којом је прописано да у поступку који се 
покреће по Захтеву странке орган јавне власти 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. 
 

Како поступак покрећем код Одељења за привреду и друштвене делатности 
Општинске управе општине Аранђеловац, а ради остварививања права на студенстку 
стипендију за академску 2022/20223. годину, тим поводом дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

1. Сагласaн/на сам да напред-поменути орган јавле власти пред којим покрећем 
предметни поступак за потребе истог може да извршити увид, прибави и обради моје личне 
податке, о чињеницама о којима се води службена евиднција, а који су неопходни у поступку 
одлучивања.1  

 
У Аранђеловцу,                                                                                 ПОТПИС ДАВАОЦА ИЗЈАВЕ 
___. ___. 2022. године 

_______________________ 
 

 
2. Иако је орган јавле власти пред којим покрећем предметни поступак обавезан да 

изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка 
прибавити:2 
 
 а) све личне податке, о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су 
неопходни за одлучивање;  
 
 б) следеће податке:3 
 

1. ............................................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................................. 

 
Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање не 

поднесем у року од ___ дана, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 
 

У Аранђеловцу,                                                                                 ПОТПИС ДАВАОЦА ИЗЈАВЕ 
___. ___. 2022. године 

_______________________ 

 
1 сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – одлука 
УС и 107/12), орган јавне власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје 
надлежности одређених законом, у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, 
откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите 
права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица 
 

2 потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила  
3 попуњава се када странка, у поступку који се покреће по Захтеву странке, изричито изјави да ће само део личних података о чињеницама 
о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама 


