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СТУДЕНТИ ЧИЈЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА НИСУ РАНГИРАНЕ ЗБОГ 
НЕИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА 2014/2015. ГОДИНУ 

 

1. Пријава бр. 06-612-252/2014 од 8.12.2014. године, подносилац пријаве Маја Љ. Радивојевић, 
студент пете године Факултета музичке уметности у Београду. 
Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање самофинансирајућих студената, 
односно студената чије се школовање не финансира из буџета Републике Србије. 

 

2. Пријава бр. 06-612-253/2014 од 8.12.2014. године, подносилац пријаве Александар З. Миљковић, 
студент треће године Правног факултета у Београду. 
Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су према наставном 
програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену мању од 7,50.  

 
3. Пријава бр. 06-612-254/2014 од 8.12.2014. године, подносилац пријаве Лазар С. Јанковић, 

студент прве године Високе техничке школе струковних студија Пожаревац. 
     Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Високе техничке школе 

струковних студија Пожаревац. 
  
4. Пријава бр. 06-612-255/2014 од 8.12.2014. године, подносилац пријаве Јелена С. Алексић, 

студент друге године Пољопривредног факултета у Земуну. 
Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Пољопривредног факултета 
одсека за мелиорацију земљишта. 
 

5. Пријава бр. 06-612-257/2014 од 8.12.2014. године, подносилац пријаве Марина З. Чепкеновић, 
студент друге године Високе здравствене школе струковних студија у Београду. 
Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Високе здравствене школе 
струковних студија у Београду, одсека за радну терапију. 
 

6. Пријава бр. 06-612-258/2014 од 8.12.2014. године, подносилац пријаве Драгана З. Чепкеновић, 
студент треће године Пољопривредног факултета у Земуну. 

     Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Пољопривредног 
факултета, одсека за холтикултуру. 

 
7. Пријава бр. 06-612-258/2014 од 8.12.2014. године, подносилац пријаве Драгана З. Чепкеновић, 

студент треће године Пољопривредног факултета у Земуну. 
     Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Пољопривредног 

факултета, одсека за холтикултуру. 
  

8. Пријава бр. 06-612-259/2014 од 8.12.2014. године, подносилац пријаве Ивана Н. Лукић, студент 
друге године Високе здравствене школе струковних студија у Београду. 
Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Високе здравствене школе 
струковних студија у Београду, одсека за радну терапију. 
 

9. Пријава бр. 06-612-271/2014 од 10.12.2014. године, подносилац пријаве Дијана Д. Весић,       
студент пете године Географског факултета у Београду. 

    Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Географског факултета. 
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10.   Пријава бр. 06-612-279/2014 од 11.12.2014. године, подносилац пријаве Стефан Н. Мишић,           
студент друге године Високе техничке школе струковних студија  у Пожаревцу. 

     Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Високе техничке школе 
струковних студија у Пожаревцу. 
 

11. Пријава бр. 06-612-281/2014 од 11.12.2014. године, подносилац пријаве Невена С. Ненадов, 
студент четврте године Економског факултета у Београду. 
Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су према наставном 
програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену мању од 7,50.  
 

12. Пријава бр. 06-612-284/2014 од 11.12.2014. године, подносилац пријаве Александра И. Лајко, 
студент пете године Факултета техничких наука у Новом Саду. 
Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су према наставном 
програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену мању од 7,50. 
 

13.  Пријава бр. 06-612-285/2014 од 11.12.2014. године, подносилац пријаве Магдалена С. 
Љубисавевић, студент треће године Рударско-геолошког факултета у Београду. 

    Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Рударско-геолошког 
факултета смер – инжењерство нафте и гаса. 
 

14. Пријава бр. 06-612-287/2014 од 12.12.2014. године, подносилац пријаве Милица П. Петровић, 
студент прве године Факултета организационих наука у Београду. 

    Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Факултета организационих 
наука  смер – менаџмент и организација. 
 

15. Пријава бр. 06-612-291/2014 од 12.12.2014. године, подносилац пријаве Марија С. Томић, 
студент треће године Пољопривредног факултета у Земуну. 

    Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Пољопривредног факултета, 
одсека за холтикултуру.  

 
16.  Пријава бр. 06-612-298/2014 од 12.12.2014. године, подносилац пријаве Никола А. Лакић, 

студент друге године Грађевинског  факултета у Београду. 
Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су према наставном 
програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену мању од 7,50. 

 
17.   Пријава бр. 06-612-299/2014 од 12.12.2014. године, подносилац пријаве Павле А. Лакић, 

студент друге године Електротехничког факултета у Београду. 
Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање самофинансирајућих студената, 
односно студената чије се школовање не финансира из буџета Републике Србије. 
 

18.  Пријава бр. 06-612-302/2014 од 12.12.2014. године, подносилац пријаве Никола М.  
Михајловић, студент прве године Факултета организационих наука у Београду. 

     Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Факултета организационих   
наука  смер – менаџмент и организација. 

 
19.  Пријава бр. 06-612-313/2014 од 15.12.2014. године, подносилац пријаве Стефан Н. Ранковић,  

студент пете године Електротехничког факултета у Београду. 
Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су према наставном 
програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену мању од 7,50. 
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20. Пријава бр. 06-612-316/2014 од 15.12.2014. године, подносилац пријаве Александар Д. 
Давидовић, студент друге године Машинског факултета у Београду. 

  Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су према наставном  
   програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену мању од 7,50. 
 

21.  Пријава бр. 06-612-317/2014 од 15.12.2014. године, подносилац пријаве Милица Д. Јевтић,   
студент четврте године Пољопривредног факултета у Земуну. 

Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Пољопривредног   
факултета, одсека за фитомедицину. 

 
22. Пријава бр. 06-612-327/2014 од 15.12.2014. године, подносилац пријаве Јована М. Дракулић, 

студент треће године Филозофског факултета у Новом Саду. 
Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Филозофског факултета  
смер- педагогија. 
 

23. Пријава бр. 06-612-330/2014 од 15.12.2014. године, подносилац пријаве Никола Ж. Ђорђевић 
студент друге године Факултета за хотелијерство и туризам Врњачка Бања. 
Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Факултета за хотелијерство 
и туризам.  
 

24. Пријава бр. 06-612-332/2014 од 15.12.2014. године, подносилац пријаве Милена Д. Јанковић, 
студент треће године Високе школе струковних студија Београдска политехника. 

   Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Високе школе струковних  
студија Београдска политехника. 
 

25. Пријава бр. 06-612-333/2014 од 15.12.2014. године, подносилац пријаве Драгана Д. Грујић, 
студент друге године Филолошког факултета у Београду. 
Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су према наставном  
 програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену мању од 7,50. 
 

26.  Пријава бр. 06-612-333/2014 од 15.12.2014. године, подносилац пријаве Драгана Д. Грујић,   
студент друге године Филолошког факултета у Београду. 
 Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су према наставном  
 програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену мању од 7,50. 
 

27. Пријава бр. 06-612-335/2014 од 15.12.2014. године, подносилац пријаве Милица С. Живковић,   
студент треће године Учитељског факултета Вршац. 

   Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су према наставном  
   програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену мању од 7,50. 
 

28.  Пријава бр. 06-612-344/2014 од 15.12.2014. године, подносилац пријаве Ана В. Миљковић,    
студент седме године Биолошког факултета У Београду.   
 Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање самофинансирајућих студената, 
односно студената чије се школовање не финансира из буџета Републике Србије. 
 

29. Пријава бр. 06-612-347/2014 од 15.12.2014. године, подносилац пријаве Милена М. 
Обрадовић,   студент друге године Факултета за државну безбедност  Београд.   

     Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Високе школе струковних   
     студија Београдска. 
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30.   Пријава бр. 06-612-350/2014 од 15.12.2014. године, подносилац пријаве Сузана М. Доронтић,     
студент четврте године Учитељског факултета у  Београду.   
  Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су према наставном  
 програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену мању од 7,50. 

 
31.  Пријава бр. 06-612-354/2014 од 15.12.2014. године, подносилац пријаве Јелена М. Јањић,    

студент пете године Физичког факултета у Београду.   
   Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Физичког факултета смер-  

метеорологија. 
 

32.  Пријава бр. 06-612-368/2014 од 16.12.2014. године, подносилац пријаве Наташа Н.    
Миленковић,  студент пете године Факултета политичких наука у Београду.   
Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Факултета политичких     
наука. 

 
33. Пријава бр. 06-612-376/2014 од 16.12.2014. године, подносилац пријаве Ђурђија Д. Мастало,  

студент друге године Факултета политичких наука у Београду.   
     Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Факултета политичких    
     наука. 

 
34. Пријава бр. 06-612-377/2014 од 16.12.2014. године, подносилац пријаве Милена В. 

Симоновић,  студент треће године Географског факултета у Београду.   
        Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Факултета политичких    
       наука. 
 
35.   Пријава бр. 06-612-383/2014 од 16.12.2014. године, подносилац пријаве Тијана С. Јанковић,   

студент друге године Високе техничке школе струковних студија у Пожаревцу.   
   Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Високе школе    

струковних  у Пожаревцу. 
 
36.  Пријава бр. 06-612-384/2014 од 16.12.2014. године, подносилац пријаве Јована С. Јанковић,   

студент друге године Високе техничке школе струковних студија у Пожаревцу.   
   Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Високе школе    

струковних  у Пожаревцу. 
 

37. Пријава бр. 06-612-389/2014 од 17.12.2014. године, подносилац пријаве Алекса Д. Рачић,   
студент друге године Београдске пословне школе у Београду.   

         Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Београдске пословне 
школе. 

 
38.    Пријава бр. 06-612-392/2014 од 17.12.2014. године, подносилац пријаве Јована В. Тодоровић,   

студент друге године Електротехничког факултета у  Београду.   
  Образложење: Конкурсом није предвиђено стипендирање студената Електротехничког 

факултета у Београду за смер софтверско инжењерство. 
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Рок за подношење приговора је 8 дана од дана објављивања овог текста на огласној 
табли Градске управе града Пожаревца и веб сајту града. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ШКОЛСКУ 

2014/2015. ГОДИНУ 
 

У Пожаревцу, 26.12.2014. године                                                    Број: 06-612-395/2014-1 


