
 
На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник 

општине Велико Градиште“, бр. 2/2019), члана 3. Одлуке о стипендирању студената са 
територије општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градиште“, број 38/2020) и тачке 3. Конкурса за доделу стипендија студентима за 
школску 2021/2022 годину број 67-4/1/2021-01-4 од  7. 10. 2021. године, а по пријави 
Алексић Јоване  из Царевца, 

Општинско веће општине Велико Градиште, на 32. седници одржаној дана 
09.11.2021. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ,  КАО НЕБЛАГОВРЕМЕНА пријава за студентску 
стипендију коју је предала Јована Алексић из Царевца, ******** поднета дана 1. 11. 
2021. године, заведена под бројем 67-19/2021-01-2 на Конкурс за доделу стипендија 
студентима за школску 2021/2022 годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу одлуке Општинског већа општине Велико Градиште број 67-4/2021-
01-4 од 1. 10. 2021. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима са 
територије општине Велико Градиште за школску 2021/2022. годину, дана 7. 10. 2021. 
године. 

Конкурс је објављен на интернет страници општине Велико Градиште. 
Тачком 3 одређен је рок за пријављивање закључно са 22. 10. 2021. године, као и 

да се пријава и остала конкурсна документација за доделу стипендија подноси 
Општинској управи општине Велико Градиште - Одељењу за општу управу, 
непосредно предајом на писарницу- канцеларија број 1, или путем поште на адресу: 
Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико 
Градиште, са назнаком „Пријава на конкурс за доделу стипендије“. Неблаговремено 
поднете пријаве и пријаве са непотпуном конкурсном документацијом неће се 
разматрати. 

Пријава Алексић Јоване из Царевца, предата је писарници Општинске управе 
општине Велико Градиште дана 1.11.2021. године, те је на основу горе наведеног 
Општинско веће општине Велико Градиште, одлучило  као што је наведено у 
диспозитиву. 

 
 Упуство о правном средству: Против овог решења може се покренути управни 
спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана пријема 
решења. 
 
Број: 67-19/2021-02 
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