
  
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС, бр. 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 40. Статута 
општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'' бр.2/19),  
 Скупштина општине Велико Градиште на 4.седници одржаној дана 14.12.2020. године, 
донела је  
 
 

ОДЛУКУ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА  
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком уређују се питања, услови, поступак и критеријуми за доделу 
стипендија редовним студентима  факултета и високих школа струковних студија са 
пребивалиштем на територији општине Велико Градиште. 

Члан 2. 
 Стипендије у смисилу ове Одлуке додељују середовним студентима дефицитарних 
занимања и студентима из осетљивих друштвених група, који први пут уписују зимски 
семестар године коју студирају, редовно полажу испите и уписују, у статуту факултета 
предвиђеним роковима, одговарајуће године студија. 
 Стипендија се не може користити за поновљену годину студија на истом или другом 
факултету. 

Члан 3. 
 Конкурс за доделу стипендија, избор стипендиста и висину стипендија утврђује 
Општинско веће општине Велико Градиште. 
 Конкурс се објављује се на огласној табли Општинске управе, интернет  страници 
општине а може се објавити и у средствима информисања. 

Рок за подношење пријава за конкурс не може бити краћи од 15 нити дужи од 30 дана 
од дана објављивања. 

Члан 4. 
 Стипендије се додељују студентима дефицитарних занимања и студентима из 
осетљивих друштвених група, који имају пребивалиште на територији  општине Велико 
Градиште. 
 Дефицитарна занимања утврђује Општинско веће општине Велико Градиште, на 
основу извештаја надлежне организационе јединице Националне службе за запошљавање о 
дефицитарним занимањима за територију општине Велико Градиште. 
 У оквиру укупног броја стипендија које се додељују за дефицитарна занимања, посебно 
се утврђује број стипендија које се додељују за дефицитарна занимања на основу исказаних 
потреба јавних предузећа, установа и органа локалне самоуправе. 
 Студенти из осетљивих друштвених група (материјално угрожене породице, деца без 
родитељског старања, једнородитељске породице, ромска национална мањина, лица са 
инвалидитетом, лица са хроничним болестима и др.), имају право да поднесу захтев да се 
посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, под условима утврђеним овом 
Одлуком и применом блажих критеријума, које прописује Општинско веће у оквиру конкурса. 

Члан 5. 
 Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште, током трећег 
квартала текуће године, од Националне службе за запошљавање прибавља податке о 
дефицитарним занимања на територији општине Велико Градиште, у истом периоду врши се и 
прикупљање података о дефицитарним занимањима на основу исказаних потреба јавних 
предузећа, установа и органа локалне самоуправе.На основу прикупљених података, списак 
дефицитарних занимања за које ће се расписати конкурс утврђује Општинско веће општине 
Велико Градиште, узимајући у обзир исказане потребе Националне службе за запошљавање,  
јавних предузећа, установа и органа локалне самоуправе. 

У оквиру укупног броја стипендија које се додељују за дефицитарна занимања, посебно 
се утврђује број стипендија на основу потреба Националне службе за запошљавање, а посебно 
за јавна предузећа, установе и органе локалне самоуправе, у зависности од исказаних потреба. 
 

Члан 6. 
За студенте који потичу  из осетљивих друштвених група, Општинско веће општине 

Велико Градиште, утврђује процентуално учешће ове категорије студената, и то минимум 50 % 



од укупног броја расписаних стипендија по основу дефицитарности. Студенти из осетљивих 
друштвених група, могу учествовати на конкурсу, уколико су редовни студенти,  без обзира на 
врсту уписаног факултета или високе школе.  

Студент остварује право да учествује на конкурсу по овом основу, уколико  испуни 
један од следећих услова: 

 да јеон и чланови његове породице корисници новчане социјалне помоћи    код Центра 
за социјални рад, или да их је Центар препознао као материјално угрожену породицу, 

 да је дете без родитељског старања, 
 да је из  једнородитељске породице (живе с једним родитељем, а други родитељ није 

жив, или нема податак о другом родитељу у изводу из МКР), 
 да припада ромској националној мањини, 
 да је лице са  инвалидитетом, 
 или лице са хроничним болестима (бронхијална исрчана астма, декомпензована срчана 

обољења, трансплантација срца, епилепсија, прогресивне нервномишићне 
болести,парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне 
бубрежнеинсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, и сл.)  

Члан 7. 
 Критеријуми за рангирање студената из групе дефицитарних занимања и исказаних 
потреба јавних установа, предузећа и органа локалне самоуправе, уколико се за исту 
стипендију пријави више студената, вршиће се  по утврђеном редоследу: 

 треће дете у породици, 
 виша година студија, 
 континуитет у школовању (без поновљене године), 
 виша просечна оцена у предходној години студија, 
 нижи приход по члану домаћинства. 

Члан 8. 
Критеријум за рангирање студената из осетљивих друштвених група, вршиће се на 

основу остварених бодова који се утврђују на следећи начин: 
 успех остварен у претходним годинама студија, максимално 30 бодова, 
 година студија, максимално 40 бодова и 
 треће дете у породици, 30 бодова. 

Критеријуми из става 1. овог члана, вреднују се и исказују у бодовима, чијим 
сабирањем се одређује место на ранг листи. Бодови се за кандидате утврђују и сабирају по сва 
три  основа. 

Члан 9. 
По основу успеха оствареног у претходним годинама студија, кандидати се рангирају 

на следећи начин: 
 максимално 30 бодова, који се израчунавају применом формуле:просечна оцена 

студента који се оцењује/најбоља просечна оцена* 30 бодова 
Студентима прве године студија, за просечну оцену узима се просек од првог до 

четвртог разреда средње школе (просек се израчунава тако што се упоређују само студенти 
прве године, због разлике у начину оцењивања). 
 По основу године студирања, кандидати се рангирају на следећи начин: 

 5. и 6. година студија 40 бодова 
 4. година студија: 30 бодова 
 3. година студија: 20 бодова 
 2. година студија: 10 бодова 
 1. година студија: 5 бодова  

Сваки студент који је треће дете у породици остварује 30 бодова. 
Члан 10. 

У случају да два или више кандидата остваре исти укупан број бодова, предност ће се 
дати кандидату који је треће дете у породици а затим кандидатукоји је већи број бодова 
остварио по основу успеха у школовању (просечна оцена). 
 

Члан 11. 
Студенти учесници конкурса дужни су да поднесу следећа документа:  

– пријаву на конкурс, 
– уверење о уписаној одговарајућој години студија и по који пут, 
– потврду о висини просечне оцене остварене у предходној години студија, за студенте прве 
године сведочанства сва четри разреда средње школе,  



– уверење о члановима заједничког домаћинства (овера надлежног органа), 
– уверење о приходима по члану домаћинства за првих 6 (шест) месеци текуће године, издато 
од стране надлежног органа Општинске управе општине Велико Градиште, 
– изјаву да не примају студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, 
односно по основу члана 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду, 
– доказ о пребивалишту (очитану личну карту или  потврду о пребивалишту издату од стране 
ПС Велико Градиште).  

Осим наведених обавезних докумената у зависности од потреба достављају се и: 
-копије извода за сву децу у породици (уколико је студент треће дете у породици), 
-оверена копија документа који потврђује инвалидност студента, 
-копија решења о признавању права на новчану социјалну помоћ, или потврда Центра, 
-копија извода из матичне књиге умрлих, 
-доказ о постојању хроничног обољења, 
-један од доказа да студент припада ромској националној мањини (решење о упису у посебан 
бирачки списак студента или једног од његових родитеља, лична изјава оверена од надлежног 
органа, потврда издата од регистрованог ромског удружења). 

Члан 12. 
 Стипендија се додељује студенту за време трајања редовне наставе, која је прописана за 
стицање одговарајућег степена образовања. 
 Стипендија се додељује 12 месеци годишње. 
 Исплата одобрене месечне стипендије студентима врши се преко одговарајуће банке, 
код које стипендиста има рачун. 

Члан 13. 
 Одлуку о стипендирању мастер студија доноси Општинско веће општине Велико 
Градиште на основу поднетог захтева студента. 
 Право на стипендију за мастер студије може остварити студентако испуњава следеће 
услове: 
-да је  користио општинску стипендију на основним студијама и  
-да је у току школовања на основним студијама остварио минимум просечну оцену 8,50.  

Члан 14. 
 Студенти који користе студентски кредит или стипендију од других предузећа и 
установа и по основу Закона о ученичком истудентском стандарду, не могу бити корисници 
стипендије из ове Одлуке. 

Члан 15. 
 Са изабраним стипендистом, председник општине Велико Градиште закључује Уговор 
о стипендирању. 
 Уговором се ближе регулишу права и обавезе уговорних страна и то: 
-износ стипендије, 
-начин исплате износа стипендије, 
-временски период у коме се користи стипендија, 
-обавезе даваоца у погледу давања стипендије и обавезе примаоца у смислу редовног полагања 
испита, редовних уписа семестра, 
-права даваоца у погледу враћања износа стипендија, 
-последице у случају неизвршења уговорних обавеза. 

Члан 16. 
 Студент прималац стипендије дужан је да редовно полаже испите и по упису наредне 
године студија, у роковима утврђеним статутом факултета, доставља потврду Општинском 
већу општине Велико Градиште. 
 У супротном сматраће се да је Уговор о стипендирању раскинут. 
 Студент који прекине школовање дужан је да врати примљену стипендију са 
одговарајућом важећом каматом. 

Члан 17. 
 Стипендија додељена од стране Општине припада студенту од дана закључења 
Уговора о стипендирању, па до истека рока предвиђеног Уговором. 
 Изузетно Општинско веће општине Велико Градиште може продужити рок из става 1. 
овог члана и то: 
-ако студент није могао редовно давати испите и уписивати семестре из здравствених разлога, 
о чему се прилаже лекарско уверење, 
-из других оправданих разлога, које оцени Општинско веће општине Велико Градиште. 

 
 



 
Члан 18. 

 По завршетку студија стипендиста је дужан да прихвати запошљавање на подручју 
општине Велико Градиште, уколико постоји слободно радно место, најмање онолико година 
колико је користио стипендију. 

Члан 19. 
 Административне послове везане за стипендирање студената (прикупљање  података о 
дефицитарним занимањима, расписивање конкурса, прикупљање и обрађивање пристиглих 
пријава, израда предлога одлуке и уговора о стипендирању), обављаће Одељење за општу 
управу Општинске управе општине Велико Градиште. 

Члан 20. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Велико Градиште“. 

Члан 21. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о стипендирању студената са 
подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ 
бр.13/2012), Одлука о измени Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 28/2016) и Правилник о 
утврђивању критеријума за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 30/2016). 
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