
Г Р А Д    П И Р О Т

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
Одељење за ванпривредне делатности
бр._____________
датум_____________
Пирот

ПРИЈАВА
ЗА ДОБИЈАЊЕ СТИПЕНДИЈЕ ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА

СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ

На  основу  члана  3.  и  11а.  Закона  о  ученичком  и  студентском  стандарду
(“Службени гласник РС”број 18/2010 55/2013,27/2018-др.закон, 10/2019), као и члана
4. Одлуке о стипендирању и другим врстама помоћи студентима и стручњацима са
територије града Пирота ( „Службени лист града Ниша“ бр.66/11 ) и Одлуке о измени
и  допуни  Одлуке  о  стипендирању  и  другим  врстама  помоћи  студентима  и
стручњацима  са  територије  општине  Пирот  I   бр.  06/64-16  од  28.12.2016.године,
подносим пријаву за добијање стипендије за дефицитарна занимања студената.

Уз захтев достављам:
Документа Форма документа

Уверење о уписаном зимском семестру
одговарајуће године студија (издаје факулет) Оригинал

Потврда о оствареном просеку оцена на
студијама Оригинал

Индекс фотокопија

18300 Пирот  Српских владара 82  телефон: 010/305-500  телефакс: 010/313-901
E-mail: proffice@pirot.org.yu
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Упознат/а  сам  са  одредбом  члана  103.  став  3.  Закона  о  општем  управном
поступку  (“Службени  гласник  РС”  бр.  18/2016,  95/2018-  аутентично  тумачење2/23
одлука УС),  којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган  може  да  врши  увид,  прибавља  и  обрађује  личне  податке  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.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ  Х  У ПОЉИМА
ИСПОД

Подаци из документа
Сагласан/на сам да

податке прибави
орган

Достављам сам/а

Уверење о пребивалишту студента
(издаје ПУ Пирот) или

очитана лична карта студента

Под  кривичном  и  материјалном  одговорношћу  изјављујем  да  (заокружити  слово
испред одговора):

а) јесам корисник републичке стипендије/кредита;
б) нисам корисник републичке стипендије/кредита;
ц)  јесам корисник стипендије  друге  институције,  установе  или предузећа(наведите
које - _________________________________);
д)нисам корисник стипендије друге институције, установе или предузећа.
    

У _____________,
_______________године
                                                                          _____________________________________
                                                                                 име и презиме подносиоца захтева
                                                                          _____________________________________
                                                                                                          ЈМБГ
                                                                          _____________________________________
                                                                                                         адреса
                                                                           ____________________________________
                                                                                                  контакт телефон
                                                                           ____________________________________
                                                                                                        потпис

18300 Пирот  Српских владара 82  телефон: 010/305-500  телефакс: 010/313-901
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