
ОПШТИНА РУМА - КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СПОРТИСТИМА

П Р И Ј А В А
на Јавни позив за доделу стипендија

спортистима

Назив спортске организације која подноси захтев и контакт телефон: 

______________________________________________________________________________

ПОДАЦИ О СПОРТИСТИ

Презиме и име спортисте ________________________________________________________

ЈМБГ 

Место пребивалишта, улица и број ________________________________________________

Назив олимпијског спорта, којим се спортиста бави: _________________________________

Конкуренција у којој се спортиста такмичи (заокружити):   а) кадети, б) јуниори, в) 
сениори.

У току 2014. године спортиста је у категорији олимпијског појединачног или екипног спорта
остварио следећи успех (заокружити):

1. учествовао на светском првенству и остварио пласман  __________________________,

2. учествовао на европском првенству и остварио пласман _________________________,

3. учествовао на балканском првенству и освојио __________________ медаљу,

4. учествовао на републичком првенству и освојио __________________ медаљу,

5. наступио за репрезентацију Републике Србије.

    

  У Руми, дана ________ 2015. год.                              Овлашћено лице
 
                                                                                                   _________________________________

Уз Пријаву је потребно доставити:
1. фотокопију уверења или дипломе, односно други доказ о освојеној медаљи, односно оствареном

пласману у  категорији  олимпијског  појединачног  или екипног спорта у  конкуренцији кадета,
јуниора или сениора, на светском, европском, балканском или републичком првенству,

2. потврду  или  други  доказ  о  репрезентативном  статусу  (спортисти  који  су  наступили  за
репрезентацију Републике Србије),

3. пријаву пребивалишта за малолетна лица, односно фотокопију личне карте за пунолетна лица,

4. потврду спортске организације - спортског клуба да је активан члан клуба и да нема закључен
професионални уговор,

5. потврду  средње  школе  о  редовном  школовању,  односно  уверење  високошколске  установе  о
статусу студента, као и фотокопију индекса,

пријемни штамбиљ



6. писмену изјаву кандидата за  пунолетна лица,  односно писмену изјаву родитеља/старатеља за
малолетна лица, да кандидат није корисник  стипендије врхунским спортистима, коју додељује
Република Србија.



И З Ј А В А 
(доказ под редним бројем 6)

Ја, долепотписани __________________________________________________,
     (Име и презиме)

са пребивалиштем на адреси _____________________________________________,
(место, улица и број, број стана)

Република _____________________, са ЈМБГ ___________________________,

 

под  пуном  кривичном  и  материјалном  одговорношћу  изјављујем  да
(заокружити): 

а) нисам (пунолетни спортисти)

б) моје дете/штићеник није (малолетни спортисти)

корисник стипендије врхунским спортистима, коју додељује Република Србија.

У Руми, ____.____.2015. године

    

ПОТПИС

__________________________


