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Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6/513 

Тел: 021/6615-580 

         021/6614-557 

e-mail: fondacija1993@gmail.com 

Нови Сад, септембар 2022. године 

 

ПРИЈАВНИ ЛИСТ 
УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА - КАНДИДАТА ЗА СТИПЕНДИСТЕ 

ФОНДАЦИЈЕ  "ПРИВРЕДНИК" 

 
(попуњава ученик/ца са родитељем или старатељем, студент/киња самостално) 

 

 

 ПОДАЦИ  О КАНДИДАТУ 

 

 
ЛИЧНИ ПОДАЦИ: 

 
Пол: М Ж 

Име (име једног од родитеља) и презиме:                                                                                     

Датум и место рођења:                                                                                                                     

ЈМБГ:________________________________________ 

Националност:                                                                                                                                   

Адреса - место сталног пребивалишта:                                                                                        

                                                                               Тел:                                                                        

Адреса и место садашњег боравка: 

(ако живи у установи, навести назив и адресу установе) 

                                                                                                                                                               

Телeфон:(стабилни и мобилни):                                                                                                                                                      

Е- mail:_______________________________________________________________________ 

Школска спрема: 
(навести разред / годину студија коју је завршио/ла  у шк. 2021/22. год.  и где) 

                                                                                                                                                              

навести разред / годину студија коју ће кандидат похађати у 2022/23. и у којој школи 

или факултету ________________________________________________________________ 

 

Чланови породичног домаћинства у којем кандидат живи: 

име и презиме :       сродство:               година рођења:           занимање: 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

Простор за   

личну 

фотографију 

(обавезно) 
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ПОДАЦИ О РОДИТЕЉИМА ИЛИ СТАРАТЕЉИМА: 

              мајка                     отац 

 
Име и презиме:                                                                                                                              

Место и година рођења:                                                                                                              

Националност:                                                                                                                    

Адреса пребивалишта:                                                                                                                 

Телефон:                                                                                                                                      

Мобилни тел.                                                                                                                                 
                                                                                                                                   

 

Квалификација и стручна спрема 

Школска спрема:                                                                                                                           

Занимање:                                                                                                                                        

Назив, адреса и тел. 

радне организације:                                                                                                                        

                                                                                                                        

 

Напомена: 

1. родитељи разведени ( да  /  не ) 

2. остао-ла без: а) оба родитеља 

    б) оца 

    ц) мајке 

 

ПОДАЦИ О МАТЕРИЈАЛНОМ СТАЊУ 

 

Да ли кандидат прима неку стипендију, од кога и колико? ДА  /   НЕ 
                                                                                                                                                               

                                 родитељи                 старатељи 

Укупни месечни приходи родитеља:                                                                                               

Имовина родитеља (некретнине):                                                                                                 

Пензија:                                                                                                 

Социјална помоћ:                                                                                                

Приходи од некретнина:                                                                                               

Укупни месечни приходи по члану:  _____________________     _____________________ 

 

СТАМБЕНА СИТУАЦИЈА РОДИТЕЉА ИЛИ СТАРАТЕЉА 

  
      родитељи                 старатељи  

   
Станарски статус:                                                                                                

Квадратура стана:                                                                                                 

Број просторија у стану:                                                                                               

Број чланова домаћинства:                                                                                               

 

 

ПОДАЦИ О ДРУГИМ НАЈБЛИЖИМ СРОДНИЦИМА 

 
Име и презиме, сроднички однос, место и адреса пребивалишта и телефон: 
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КРАТКА БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА: 

НАПОМЕНА: (руком исписати) 
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                  

 

 

Потпис кандидата: 

 

                                                                           

 

 
Изјављујем под моралном, кривичном и материјалном одговорношћу: 

 

• да су наведени подаци тачни 

• да ћу благовремено пријавити све настале промене у наведеним подацима 

 

 

 

 

 

датум _______________2022. године           _________________________________________                

                                                                         (Пуно име и презиме писаним словима) 

 

 


