
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПРИЈАВНОГ ЛИСТА 

Да би твоја пријава на конкурс за стипендију била брзо и тачно обрађена потребно је да 
приликом конкурисања и попуњавања пријавног листа имаш у виду смернице које следе. 

 

А) Пре попуњавања пријавног листа прочитај Статут фондације, конкурс и ово 
упутство. 

Б) Пројавни лист попуни ћирилицом, штампаним словима, ручно или на рачунару али без 
мењања рубрика. Унеси само оне податке који се траже. 

1. Презиме које стоји у ђачкој књижици – индексу. 

2. Име. 

3. Адреса – улица, број, место (место је Ваљево или насељено место – село на територији града – 
општине).  

4. Фиксни телефон код родитеља у Ваљеву без позивног броја. 

5. Лични мобилни телефон. 

6. Адреса за електронску пошту (упиши читко; ако треба у два реда, у првом закључно са @, a у 
другом остатак). 

7. Заокружи школу или високошколску институцију и у ћелију упиши тачан назив. Ако је школа упиши 
званично име школе. 

8. Упиши званичан назив смера или студијског програма. 

9. Заокружи име града у коме учиш или студираш, а ако није наведен упиши у ћелију испод. 

10. Заокружи скраћеницу врсте студија које ћеш похађати у школској 2015/2016: 

     ОА – основне академске, ОС – основне струковне; С – специјалистичке, Д – дипломске, 

     М – мастер; Др – докторске. У доњу ћелију упиши трајање студија. 

11. Упиши просечну оцену у школској 2014/15, израчунату на две децимале. 

12. Напиши арапским бројем годину коју учиш-студираш у школској 2015/16. 

13. Ову ћелију попуњавају само студенти 1. године који по овом основу могу добити стипендију. 

14. Попуни ову ћелију ако си на рангираном такмичењу освојио-ла награду на основу које можеш 
добити стипендију. Унеси званични назив такмичења. 

15. Упиши назив организатора. 

16. Упиши ранг такмичења према Критеријума за рангирање који су дати на сајту Фондације. 

17. Упиши где и када је одржано такмичење. Наведи само такмичење-а у школској 2014/15. 

18. Упиши награду – место које си освојио-ла или други назив (нпр. лауреат и сл.). 

19. Ову ћелију попуњавају само ћаци генерације у школској 2014/15 и наводе име школе. 

20. Заокружи ДА или НЕ. Ако је ДА упиши школске године у којима си добијао-ла стипендију. 

21. Ако мислиш да има још нешто важно за добијање стипендије упиши кратке напомене. 

22. Наведи документа која достављаш у прилогу пријавног листа. Фото копије морају бити оверене а 
уверења из школа и са факултета оригинална. Инострана документа званично преведена. 

23. Обавезно својеручно потпиши пријавни лист. 

Напомене:  

1) Нечитке и непотпуне пријаве нећемо разматрати. 

2) Дати подаци морају бити сагласни са оним у документима. 

3) Ако нема довољно места у предвиђеној ћелији упиши * а податак са бројем ћелије позади на 
пријавном листу уз навожење редног броја рубрике. 

ПОПУЊЕН ПРИЈАВНИ ЛИСТ СА ДОКУМЕНТИМА ИЗ ПРИЛОГА ПРЕДАЈ 
ИСКЉУЧИВО НА ПИСАРНИЦИ ГРАДА ВАЉЕВА! 

Допуне због недостатка простора: 
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 


