
На основу члана 70. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 2/2019) 
и  члана 2. став 1. Одлуке о стипендирању 
студената са територије општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“, број 38/2020),  а по 
спроведеном Конкурсу за доделу стипендија 
студентима за школску 2021/2022 годину, 
број 67-4/1/2021-01-4 од 7. 10. 2021. године,

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

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА 

СТУДЕНТИМА 
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. 
ГОДИНУ

Члан 1.

Стипендија општине Велико 
Градиште за школску 2021/2022. годину, 
додељује се следећим студентима:

1. Ђурић Катарини из Великог Градишта 
- студенту прве године Универзитета у 
Београду, Архитектонског факултета, 
студијски програм Архитектура

2. Марковић Николи из Курјача - 
студенту шесте године Универзитета у 
Београду, Медицинског факултета, студијски 
програм Медицина

3. Ђорђевић Јовани из Великог 
Градишта - студенту прве године 
Универзитета у Београду, Фармацеутског 
факултета, студијски програм Фармација

4. Живковић Невени из Триброда, 
студенту треће године Београдске академије 

пословних и уметничких стуковних студија, 
студијски програм Порези и царине

5. Стокић Јовану из Великог Градишта, 
студенту друге године Универзитета у 
Београду,  Факултета спорта и физичког 
васпитања, студијски програм Физичко 
васпитање и спорт са 40,00 бодова

6. Милић Анастазији из Великог 
Градишта, студенту прве године Високе 
техничке школе струковних студија у Новом 
Саду, студијски програм Заштита животне 
средине са 35,00 бодова

7. Јовановић Милени из Тополовника, 
студенту прве године Универзитета у 
Београду, Факултета за специјалну едукацију 
и рехабилитацију, студијски програм 
Логопедија са 31,12 бодова.

Члан 2.

Стипендија се додељује студентима 
за време трајања редовне наставе, која је 
прописана за стицање одговарајућег степена 
образовања, у месечном износу од 10.000,00 
динара, почев од потписивања Уговора о 
стипендирању.

Члан 3.

Одлука о додели стипендија објавиће 
се на огласној табли Општинске управе 
општине Велико Градиште и интернет 
страници општине  www.velikogradiste.rs

О б р а з л о ж е њ е

На основу Одлуке о расписивању 
Конкурса за доделу стипендија студентима 
са територије општине Велико Градиште 
за школску 2021/2022. годину, дана 7. 10. 
2021. године, расписан је Конкурс за доделу 
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стипендија студентима за школску 2021/2022 
годину за 13 студената, и то: Архитектонски 
факултет, интегрисане академске студије; 
Медицински факултет, доктор медицине; 
Фармацеутски факултет, студијски програм  
фармација; Математички факултет или 
Природно математички факултет, ст.прог. 
информатика; Филолошки или филозофски 
факултет,  студијски програм  немачки 
језик; Филолошки или филозофски 
факултет,  студијски програм  енглески 
језик; Математички факултет или Природно 
математички факултет, ст.прог. математика; 
Београдска академија пословних и 
уметничких струковних студија, ст. прог. 
порези; редовни студент са инвалидитетом, 
без обзира на врсту уписаног факултета 
или високе школе и 4 редовна студента из 
осетљивих друштвених група  без обзира на 
врсту уписаног факултета или високе школе,  
који први пут уписују зимски семестар 
године коју студирају, са територије општине 
Велико Градиште.

На објављени Конкурс поднето је 
12 пријава, од којих се 7 пријава односе на 
дефицитарна занимања, 3 на студенте из 
осетљивих друштвених група и 2 пријавe 
које не испуњавају услове конкурса у 
погледу тражених занимања. 

Подносиоцима пријава: Илић 
Анити из Бискупља, студенту друге године 
Факултета за хотелијерство и туризам у 
Врњачкој Бањи и Миловановић Милици из 
Великог Градишта, студента друге године 
Академије Српске Православне Цркве за 
уметност и консервацију, група Црквена 
уметност није признато право на доделу 
стипендије јер уписани факултети, нису у 
складу са ставом III Одлуке о расписивању 
Конкурса за доделу стипендија студентима 
са територије општине Велико Градиште 
за школску 2021/2022. годину, односно 
студенти су уписани на факултете, студијске 
програме за које није расписана стипендија.  
За подносиоца пријаве Миловановић 
Милицу из Великог Градишта,  упућен је 
допис Центру за социјални рад општина 
Велико Градиште и Голубац за утврђивање 
материјалног стања, обзиром да је у пријави 

наведено да живи сама и да нема приход.  У 
достављеном извештају Центра се наводи да 
за именовану нису у могућности да доставе 
мишљење о материјалном стању, јер исто 
нису могли да утврде увидом у стање на 
терену. Из напред наведеног, као и да уписана 
Академија није садржана у Конкурсу, није 
додељена стипендија Миловановић Милици.

Подносиоцима пријава: Јовановић 
Владимиру из Великог Градишта, студенту 
треће године Медицинског факултета у 
Београду, Илић Драгану из Пожежена, 
студенту прве године Медицинског 
факултета у Београду и Мркаљ Милици 
из Великог Градишта, студенту друге 
године Београдске академије пословних и 
уметничких струковних студија, студијски 
програм Порези и царине  није признато 
право на доделу стипендије јер је чланом 
7. став 1. Одлуке о стипендирању студената 
са територије општине Велико Градиште, 
прописано да уколико се за исту стипендију 
пријави више студената, врши се рангирање 
по утврђеном редоследу и то: треће дете у 
породици, па затим виша година студија, 
на основу чега је стипендија додељена 
студентима који су наведени у диспозитиву 
одлуке.

Средства за сповођење Одлуке 
обезбеђена су буџетом општине Велико 
Градиште за 2021. годину, и нацртом буџета 
за 2022. годину.

Поука о правном средству: Ова 
одлука је коначно у управном поступку и 
против исте се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Управном суду 
у Београду у року од 30 дана од када је 
подносилац пријаве обавештен о одлуци.

Број: 67-4/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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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, Бориса Кидрича 
бб 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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана члана 28. Закона 
о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018), члана 136. Закона о општем 
управном поступку („Сл.гласник РС“ 
бр. 18/2016), члана 70. Статута општине 
Велико Градиште („Сл. гласник општине 
Велико Градиште“, бр. 2/2019), члана 10-
13. Пословника Општинског већа општине 
Велико Градиште („Сл. гласник општине 
Велико Градиште“, бр. 7/2019), а на захтев 
Јавног комуналног предузећа ‘’Дунав’’ 
Велико Градиште, 

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 32. седници одржаној 
09.11.2021.године је донело:

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку 
Надзорног одбора ЈКП Дунав Велико 
Градиште бр.2244/2021 од 01.11.2021.г. о 
промени Ценовника комуналних услуга 
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у области водоснабдевања и одвођења 
отпадних вода на територији општине 
Велико Градиште.

Образложење

Дана 01.11.2021. године Општинском 
већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав 
Велико Градиште“ обратило се захтевом за  
давање сагласности цене комуналних услуга 
у области водоснабдевања и одвођења 
отпадних вода на територији општине 
Велико Градиште.

Разматрајући образложени 
предложени Ценовник комуналних услуга 
у области водоснабдевања и одвођења 
отпадних вода на територији општине 
Велико Градиште  који је поднео ЈКП ‘’Дунав 
Велико Градиште’’, а који је донео Надзорни 
одбор ЈКП ‘’Дунав Велико Градиште’’ на 
својој седници дана 01.11.2021.г., сходно 
потребама овог јавног предузећа. Како је 
одредбом члана 28. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 
88/2011 и 104/2016 и 95/2018) прописано да 
одлуку о промени цена комуналних услуга 
доноси вршилац комуналне делатности, а 
да на одлуку о промени цена комуналних 
услуга из члана 2. став 3. тач. 1)-8) овог 
закона осим превоза посмртних остатака 
умрлог, сагласност даје надлежни орган 
јединице локалне самоуправе, Општинско 
веће је донело одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Решење 
је коначно у управном поступку. Против 
истог се може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду у року од 30 
дана, од дана пријема овог решења.

Број: 023-40/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 Драган Милић,с.р.
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На основу члана 136. Закона о општем 
управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 
18/2016 и 95/2018-аут.тумачење), члана 
28. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 
104/2016 и 95/2018), члана 5. Одлуке о 
одржавању чистоће на површинама јавне 
намене (‘’Сл.гласник општине Велико 
Градиште’’ бр.13/2020), члана 70. Статута 
општине Велико Градиште („Сл. гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 2/2019), 
члана 10-13. Пословника Општинског већа 
општине Велико Градиште („Сл. гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 7/2019), а 
на предлог Јавног комуналног предузећа 
‘’Дунав’’ Велико Градиште, 

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 32. седници одржаној 
09.11.2021. године је донело:

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
Програм одржавања чистоће на површинама 
јавне намене- Одржавање јавних чесми, 
бунара, фонтана, купалишта, плажа и 
тоалета бр. 2178/2021 од 21.10.2021.г.

Образложење

Дана 27.10.2021. године Општинском 
већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав 
Велико Градиште“ обратило се захтевом за  
давање сагласности на Програм одржавања 
чистоће на површинама јавне намене- 
Одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, 
купалишта, плажа и тоалета бр. 2178/2021 од 
21.10.2021.г. Програм је донет уз претходно 
прибављено позитивно мишљење које 
је дало Одељење за локални економски 
развој Општинске управе општине Велико 
Градиште.

Како је Одлуком о одржавању 
чистоће на површинама јавне намене 
(‘’Сл.гласник општине Велико Градиште’’ 
бр.13/2020) прописано да на програм 
овог типа комуналних услуга сагласност 
даје Општинско веће, одлучено је као у 
диспозитиву.

Поука о правном средству: Решење 
је коначно у управном поступку. Против 
истог се може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду у року од 30 
дана, од дана пријема овог решења.

Број: 023-36/2021-01-4

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган  Милић,с.р.
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На основу члана 136. Закона о 
општем управном поступку (Сл.гласник 
РС бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично 
тумачење), 70. Статута општине Велико 
Градиште (‘’Службени гласник општине 
Велико Градиште’’ бр. 2/2019), члана 11. 
и 12. Пословника о раду Општинског већа 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градише“ бр. 
7/19) и члана 5. Одлуке о одржавању јавних 
зелених површина („Службени гласник 
општине Велико Градише“ бр. 10/18) 

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 32. седници одржаној 
09.11.2021.. године,  је донело,

Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ Годишњи програм 
одржавања зелених површина за 2022. 
годину ког је припремило Одељење за 
локални и економски развој Општинске 
управе општине Велико Градиште.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о одржавању јавних зелених 
површина („Службени гласник општине 
Велико Градише“ бр. 10/18) су уређени 
услови и начин обављања комуналне 
делатности одржавања зелених површина на 
територији општине Велико Градиште, права 
и обавезе вршиоца и корисника комуналне 
делатности као и начин вршења надзора над 
њеним обављањем као и друга питања од 
значаја за обављање ове делатности.

Сходно члану 5. став 1. Одлуке 
о одржавању јавних зелених површина 
одржавање јавних зелених површина 
одржава се према годишњем програму 
одржавања.

Следећим ставом истог члана је 
прописано да годишњи програм припрема 
вршилац комуналне делатности, док исти 
усваја Општинско веће.

Због свега напред изнетог одлучено 
је као у диспозитиву Решења.

Број: 501-95/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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  На основу члана 4 став 2., члана 5. и члана 25.  Одлуке о   одржавању чистоће на површинама јавне 
намене (''Службени гласник општине Велико Градиште'' бр. 13/2020), Општинско веће општине Велико 
Градиште на 32. седници  одржаној дана 09.11.2021. године, доноси  

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ЗА 
2022. ГОДИНУ 

 

А. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНИХ ПОВРШИНА (СТАЗА) ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И 
ЧИСТОЋЕ: 

Табела 1: ПАРКОВСКЕ СТАЗЕ И ДРУГИ ПЕШАЧКИ ЗАСТОРИ КОЈИ СЕ ЧИСТЕ У ГРАДУ 

 

ЛОКАЦИЈА 

ПОВРШИ
НА* 
(м2) НАПОМЕНА 

 I категорија   
1 Градски парк  2170 Све стазе у оквиру градског парка 
2 Житни трг 1430 Стазе уз зелене површине на тргу 
3 Трг Младена Милорадовића 855 Стазе уз зелене површине на тргу и 

тротоари 
4 Под липом 369 Стазе уз зелене површине и тротоари 
5 Парк код аутобуске станице 490 Стазе уз зелене површине и тротоари 
 Укупно (I категорија стаза 

град) 
5314  

 II категорија   
6 Градски кеј 3612 Стазе на вертикалном кеју између 

парка и Дунава 
7 Обала краља Петра 5675 Пешачка стаза од градског кеја до 

црпне станице „Рит“ уз Дунав 
8 Улица Бошка Вребалова  1360 Пешачка стаза од Виноградске улице 

до „Моде“ 
9 Улица Војводе Путника 1395 Тротоар  
 Укупно (II категорија стаза 

град) 
10647  

 УКУПНО 15969   
 

Табела 2: ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ И ДРУГИ ЗАСТОРИ КОЈИ СЕ ЧИСТЕ У БЕЛОМ БАГРЕМУ 

 
ЛОКАЦИЈА 

ПОВРШИНА* 
(м2) НАПОМЕНА 

 I категорија   
1 Шеталачка улица 2420 Од дечијег игралишта код Брке до 

улаза у Ауто-камп 
 Укупно (I категорија) 2420  
 II категорија   
2 Језерска улица 1032 Од улаза у Бели Багрем до кружног 

тока 
3 Језерске звезде 1280 Пешачка стаза у улици 
4 Карпатска улица 460 Од Инфо-центра до кружног тога код 

хотела Сребрно језеро 
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5 Ритска улица 1875 Тротоари 
6 Рударево улица 2445 Тротоари 
 Укупно (II категорија 

стаза) 
7098  

 УКУПНО 9512  

* 

 
Површине су оквирне и варијабилне, а реалне површине зависе од стања на терену и 
променљиве су у зависности од климатских прилика, годишњег доба (месеца извођења 
радова), активности на суседним површинама и других околности. 

 
Број понављања чишћења у току календарске године је у распону од 21-28 пута. 

 
 

  Табела 3: ЧИШЋЕЊЕ СТАЗА ПО МЕСЕЦИМА У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 4: УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ СТАЗА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА  ЈЕДНО 
ПОНАВЉАЊЕ: 

Редни 
број 

Локација I категорија 
m2 

II категорија 
m2 

1 Парковске стазе и други 
пешачки застори по 
граду 

5314 10647 

2 Пешачке стазе и други 
застори у Белом 
Багрему 

2420 9512 

укупно  7734 20159 
 

Табела 5: УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ СТАЗА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА У ТОКУ 
ГОДИНЕ ( ЗБИР): 
 

Редни 
број 

Локација I категорија 
(28 

понављања) 
m2 

II категорија 
(21 

понављања) 
m2 

1 Парковске стазе и други 
пешачки застори по 
граду 

148792 223587 

Месец 
календарске 

године 

I приоритет чишћења   
(број понављања) 

II приоритет 
чишћења 

 (број 
понављања) 

Јануар 2 1 
Фебруар 2 1 
Март 3 1 
Април 2 2 
Мај 2 2 
Јун 2 2 
Јул 2 2 
Август 2 2 
Септембар 2 2 
Октобар 3 2 
Новембар 3 2 
Децембар 3 2 
УКУПНО 28 21 
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2 Пешачке стазе и други 
застори у Белом 
Багрему 

67760 199752 

укупно  216552 507914 
 

Напомена: 

Поред поменутих стаза које се чисте једном до два пута годишње су: 

- Тротоар у ул. Албанске споменице – 1120 м2, 
- Тротоар у ул. Воје Богдановића – 485 м2 

Укупна површина једног чишћења ових застора је 1605м2, односно на годишњем нивоу додатних 
3210м2  

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДОСТ РАДОВА                                                                                      
4.000.000,00 РСД 

 

Б. ЗИМСКО ЧИШЋЕЊЕ СТАЗА: 

- У току зимских месеци ако се укаже потреба за чишћење парковских стаза и тротоара од 
снежних наноса чисте се следеће површине  
 

Табела 6: ПАРКОВСКЕ СТАЗЕ И ДРУГИ ПЕШАЧКИ ЗАСТОРИ КОЈИ СЕ ЧИСТЕ ОД 
СНЕЖНИХ НАНОСА У ГРАДУ 

 

ЛОКАЦИЈА 

ПОВРШИ
НА* 
(м2) НАПОМЕНА 

 I категорија   
1 Градски парк  2170 Све стазе у оквиру градског парка 
2 Житни трг 1430 Стазе уз зелене површине на тргу 
3 Трг Младена Милорадовића 855 Стазе уз зелене површине на тргу 

и тротоари 
4 Под липом 369 Стазе уз зелене површине и 

тротоари 
5 Парк код аутобуске станице 490 Стазе уз зелене површине и 

тротоари 
 Укупно (I категорија стаза 

град) 
5314  

 II категорија   
6 Градски кеј 3612 Стазе на вертикалном кеју између 

парка и Дунава 
7 Обала краља Петра 5675 Пешачка стаза од градског кеја до 

црпне станице „Рит“ уз Дунав 
8 Улица Бошка Вребалова  1360 Пешачка стаза од Виноградске 

улице до „Моде“ 
9 Улица Војводе Путника 1395 Тротоар  
10 Улица Воје Богдановића  486 Пешачка стаза према 

Бољетинском насељу 
11 Улица Албанских споменица 1120 Тротора  
 Укупно (II категорија стаза 

град) 
12252  
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 УКУПНО 17566   
 

Табела 7: ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ И ДРУГИ ЗАСТОРИ КОЈИ СЕ ЧИСТЕ ОД СНЕЖНИХ НАНОСА У 
БЕЛОМ БАГРЕМУ 

 
ЛОКАЦИЈА 

ПОВРШИНА* 
(м2) НАПОМЕНА 

 I категорија   
1 Шеталачка улица 2420 Од дечијег игралишта код Брке до 

улаза у Ауто-камп 
 Укупно (I категорија) 2420  

 

Табела 8: ЧИШЋЕЊЕ СТАЗА ОД СНЕЖНИХ НАНОСА ПО МЕСЕЦИМА У ТОКУ 
КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Табела 9: УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ СТАЗА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОД СНЕЖНИХ НАНОСА ПО 
                   КАТЕГОРИЈАМА  ЈЕДНО ПОНАВЉАЊЕ: 
 

Редни 
број 

Локација I категорија 
m2 

II категорија 
m2 

1 Парковске стазе и други 
пешачки застори по 
граду 

5314 12252 

2 Пешачке стазе и други 
застори у Белом 
Багрему 

2420 / 

укупно  7734 12252 
 

Табела 10: УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ СТАЗА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОД СНЕЖНИХ НАНОСА 
                     ПО КАТЕГОРИЈАМА У ТОКУ ГОДИНЕ ( ЗБИР): 
 

Редни 
број 

Локација I категорија 
(16 

понављања) 
m2 

II категорија 
(11 

понављања) 
m2 

1 Парковске стазе и други 
пешачки застори по 
граду 

85024 134772 

2 Пешачке стазе и други 
застори у Белом 
Багрему 

38720 / 

укупно  123744 134772 

Месец 
календарске 

године 

I приоритет броја чишћења II приоритет 
броја чишћења 

Јануар 5 3 
Фебруар 4 3 
Март 2 1 
Новембар 1 1 
Децембар 4 3 
УКУПНО 16 11 
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ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДОСТ РАДОВА                                                                                       300.000,00 
РСД 

 

В:   ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ХИГИЈЕНЕ ЈАВНОГ ТОАЛЕТА: 

Тоалет на Сребрној језеру је отворен у периоду од 15. априла – 15. октобра. За несметано 
функционисање и одржавање хигијене тоалета неопходно је ангажовање 1 радника у периоду од  
9.00 h – 17.00 h ( 8 сати) од 15. априла – 31 маја и 1. септембра – 15. октобра, односно 2 радника у 
сменама од 8.00 h – 20.00 h ( по 6 сати) у току високе сезоне  1. јун -  31. август 
Обавезе радника поред одржавања чистоће и хигијене јавног тоалета и одржавање чистоће и 
хигијене на простору око тоалета током целог ангажовања, а ван високе сезоне и одржавање 
чистоће на шеталишту и на плажи.  
 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са набавком материјала и средстава за хигијену):         
600.000,00 рсд 
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА   4.900.000,00 РСД*. Средства у 
износу пд 2.900.000,00 РСД су планирана буџетом општине Велико Градиште за 2022. годину 
у оквиру Програма Комуналне делатности-програмска активност „Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене“ док се средства у износу од 2.000.000,00РСД реализују преко 
Центра за социјални рад  ангажовањем социјално угрожених лица са територије општине.  

*све вредности су дате са урачунатим ПДВ-ом 

 

Број: 501-94/2021-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

                                                                                                          Драган Милић,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 023-41/2021-01-4

Датум: 09.11.2021. године
Велико Градиште

На основу члана 136. Закона о 
општем управном поступку (Сл.гласник 
РС бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично 
тумачење), 70. Статута општине Велико 
Градиште (‘’Службени гласник општине 
Велико Градиште’’ бр. 2/2019) и члана 11 
и 12. Пословника о раду Општинског већа 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градише“ бр. 7/19) 
и члана 8. став 4. Одлуке о комуналном 
уређењу и хигијени („Службени гласник 
општине Велико Градише“ бр. 5/17) a ради 
давања сагласности на годишњи План и 
Програм сакупљања отпада и одржавања 
хигијене јавних површина у општини 
Велико Градиште за 2022. годину, 

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 32. седници одржаној 
09.11.2021.године,  је донело,

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План 
и Програм активности сакупљања отпада 
и одржавања хигијене јавних површина у 
општини Велико Градиште за 2022. годину, 
који је донело привредно друштво „Spider 
Serbia“ д.о.о. из Борче.

О б р а з л о ж е њ е

 Општина Велико Градиште и 
конзорцијум извршиоца- „Spider Serbia“ доо 
Борча, „Spider envirometal Services S.A. из 
Грчке и Depo Sistem д.о.о. из Новог Сада, 
закључили су дана 27.07.2009. године под 
бр. 501-49/2009-01-2 Уговор о поверавању 
обављања комуналних делатности у 
општини Велико Градиште. Предметним 
уговором уступилац, општина Велико 

Градиште поверила је извршиоцу обављање 
комуналних делатности на пословима 
сакупљања, одвожења и одлагања отпада 
и послове одржавања хигијене јавних 
површина.

          Обавеза извршиоца је да годишње 
уступиоцу доставља План и Програм 
активности сакупљања отпада и одржавања 
хигијене јавних површина у општини 
Велико Градиште. Привредно друштво 
„Spider Serbia“ д.о.о. из Борче доставило 
је Општинском већу општине Велико 
Градиште. Општинско веће општине Велико 
Градиште је разматрајући предметни План 
и Програм, као и дато позитивно мишљење 
Одељења за локални и економски развој 
које је ово привредно друштво претходно 
прибављено сходно члану 5. Одлуке о 
одржавању чистоће на површинама јавне 
намене (‘’Службени гласник општине Велико 
Градиште’’ бр.13/2018), дало сагласност на 
основу члана 8. став 4. Одлуке о комуналном 
уређењу и хигијени (‘’Службени гласник 
општине Велико Градиште’’ бр.5/2017).

Због свега напред изнетог одлучено 
је као у диспозитиву Решења.   

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине 
Велико Градиште, бр. 2/2019), члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине 
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011 ), и члана 19. став 
3  Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште („Сл. гласник општине 
Велико Градиште, бр. 9/2018),  

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 32.  седници од 09.11.2021. 
године, донело је:  

Р Е Ш Е Њ Е 
о додели средстава 

 
Члан 1.  

ДОДЕЉУ СЕ средства за финансирање/суфинансирање спортског удружења 
 

Редни 
број 

Назив  
клуба  Износ – 

динара 

1.  Спортском савезу општине В.Градиште    од 

 

200.000,00 

  
Члан 2.  

Средства из члана 1. Спортски савез може искористити за намене које су у складу са 
поднетим захтевом за ванредна средства, а по доношењу трошковника. 

Члан 3.  
Средства за ове намене планирана су у буџету општине Велико Градиште за 2021. 

годину, у оквиру раздела 4, програм 14, програмска активност 1301-0001, функционална 
класификација 810, економска класификација 481911, позиција 94. 

Члан 4.  
Пренос средстава из ове одлуке врши се у складу са овим Решењем, након 

достављања измењеног плана потрошње 

Образложење 

Спортски савез општине В.Градиште“ из В.Градишта поднео је захтев за 
обезбеђивање ванредних  средства у износу од 200.000,00 динара за финансирање 
вандредних трошкова. 

Разматрајући захтев Спортског савеза општине В.Градиште из В.Градишта, 
Општинско веће налази да је он основан те предлаже да се исти и усвоји. 

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву. 

Број: 401-275/2021-01-4 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

                     Драган Милић,с.р. 
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На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико 
Градиште, бр. 2/2019), члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Велико 
Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011 ), и члана 19. став 
3  Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште („Сл. гласник општине 
Велико Градиште, бр. 9/2018),  

 
  Општинско веће општине Велико Градиште на својој 32. седници од 09.11.2021. 

године, донело је:  
Р Е Ш Е Њ Е 

о додели средстава 
 

Члан 1.  
ДОДЕЉУ СЕ средства за финансирање/суфинансирање спортског удружења 
 

Редни 
број 

Назив  
Клуба  Износ – 

динара 

1.  Одбојкашки клуб ВГСК    од 

 

200.000,00 

  
Члан 2.  

Средства из члана 1. Одбојкашки клуб ВГСК може искористити за намене које су у 
складу са поднетим захтевом за ванредна средства, а по доношењу трошковника. 

Члан 3.  
Средства за ове намене планирана су у буџету општине Велико Градиште за 2021. 

годину, у оквиру раздела 4, програм 14, програмска активност 1301-0001, функционална 
класификација 810, економска класификација 481911, позиција 94. 

Члан 4.  
Пренос средстава из ове одлуке врши се у складу са овим Решењем, након 

достављања измењеног плана потрошње 

Образложење 

Одбојкашки клуб ВГСК из В.Градишта поднео је захтев за обезбеђивање ванредних  
средства у износу од 200.000,00 динара за финансирање вандредних трошкова. 

Разматрајући захтев Одбојкашког клуба ВГСК из В.Градишта, Општинско веће 
налази да је он основан те предлаже да се исти и усвоји. 

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву. 

Број: 401-284/2021-01-2 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

      ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                  ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
                    Драган Милић,с.р. 
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На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине 

Велико Градиште, бр. 2/2019), члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине 
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2009 )

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 32. седници од 09.11.2021.
године, донело је: 

Р Е Ш Е Њ Е
о додели средстава

Члан 1.
ДОДЕЉУ СЕ средства за финансирање/суфинансирање удружења

Редни 
број

Назив 
Клуба

Износ –
динара

1. Српски православни манастир НИМНИК од 150.000,00

Члан 2.
Средства из члана 1. Манастир НИМНИК може искористити за намене које су у 

складу са поднетим захтевом за ванредна средства, а по доношењу трошковника.
Члан 3.

Средства за ове намене планирана су у буџету општине Велико Градиште за 2021.
годину, у оквиру раздела 4, програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална 
класификација 130, економска класификација 481991, позиција 41.

Пренос средстава из ове одлуке врши се у складу са овим Решењем, након 
достављања измењеног плана потрошње

Образложење

Манастир НИМНИК из Курјача поднео је захтев за обезбеђивање ванредних 
средства у износу од 150.000,00 динара за финансирање вандредних трошкова.

Разматрајући захтев Манастира НИМНИК из Курјача, Општинско веће налази да је 
он основан те предлаже да се исти и усвоји.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Број: 401-283/2021-01-2

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА    
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-263/2021-01-4
Датум: 09.11.2021. године
Велико Градиште

На основу члана 136. Закона о општем 
управном поступку (‘’Сл.гласник РС’ 
18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), 
члана 70. Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“ бр.2/2019), чланова 11-
13. Пословника о раду Општинског већа 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градише“ бр. 7/19) 
, чл.5 Одлуке о општинском правобраниоцу 
општине Велико Градишта („Службени 
гласник општине Велико Градише“ 
бр.11/2014), а по Захтеву Општинског 
правобраниоца, ради закључења  споразума 
о решавању спорног односа,

Општинско веће на 32. седници 
одржаној дана 09.11.2021.године, је донело:

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  
Општинском  правобраниоцу општине 
Велико Градиште да закључи споразум о 
решавању спорног односа у предмету П.бр. 
23/21 који се води пред Основним судом у 
Великом Градишту.

2. ОДОБРАВА СЕ Општинском  
правобраниоцу општине Велико Градиште 
да у споразуму о решавању спорног односа 
са тужиоцем мал.Саром Микић из Старе 
Пазове, чији је законски заступник отац 
Жељко Микић из Старе Пазове, у предмету 
П.Бр. 23/21 закључи споразум и понуди 
да се тужиоцу исплати износ од 60.000,00 
динара на на име нематеријалне штете (по 
оба вида), као и износ од 9000,00 на име 

састава тужбе, и на име неодржане расправе 
6.000,00 и на име расправе на којој би се 
закључило поравнање 10.500,00 динара.

О б р а з л о ж е њ е 

Општинско правобранилаштво 
поднело је захтев бр.401-263/2021-01-
4 од  23.9.2021.године Општинском 
већу Општине Велико Градиште (веза 
бр.предмета Општинског правобраниоца 
2/21 од 22.9.2021.г) за прибaвљање 
сагласности ради закључења споразума о 
решавању спорног односа. 

У захтеву је наведено да је пред 
Основним судом у Великом Градишту у 
току парница П.бр. 88/2019 у правној ствари 
тужиоца мал.Саре Микић из Старе Пазове, 
чији је законски заступник отац Жељко 
Микић из Старе Пазове, у предмету П.Бр. 
23/21, ради накнаде штете због напада мачке 
луталице, у којој је тужена општина Велико 
Градиште.

Захтевом је Општински 
правобранилац представио чињенично 
стање.

Општински правобранлац је 
Општинском већу предложио да са 
тужиоцем закључи мирно решење спора с 
тим што би се истом на име нематеријалне 
штете по оба вида понудило 60.000,00 
динара, као и накнада судских трошкова и 
то износ од 9000,00 на име састава тужбе, 
и на име неодржане расправе 6.000,00 и 
на име расправе на којој би се закључило 
поравнање 10.500,00 динара, а за понуђену 
суму и закључење споразума јој је потребна 
сагласност Општинског већа у складу с 
Одлуком о општинском правобранилаштву 
општине Велико Градиште.

Општински правобранилац је овај 
захтев сачинио, имајући у виду опис повреда. 

Општински правобранилац је у 
прилогу овог захтева доставио копију 
Записника са расправе од 9.9.2021.г пред 
Основним судом у Великом Градишту.

Општинско веће је разматрајући 
захтев Општинског правобраниоца 
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узимајући у обзир све чињенице и доказе 
предложио износе као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Решење 
је коначно у управном поступку. Против 
истог се може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана 70. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 2/2019) 
и члана 67. Одлуке о социјалној заштити 
општине Велико Градиште („Сл.гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 16/2018),

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

Р Е Ш Е Њ Е

Ученицима основних школа и деци 
подручних васпитних група са територије 
општине Велико Градиште, који у складу 
са Одлуком о социјалној заштити општине 
Велико Градиште остварују право на 
бесплатну ужину, за школску, односно 
васпитну 2021/22. годину, признаје се 
ово право до висине утврђене у поступку 
спроведене јавне набавке од стране школе, 
а највише до 100,65 динара дневно, по 
ученику.

Списак ученика, односно деце који 
имају право на бесплатну ужину школе, 
односно предшколска установа су дужне да 
доставе Центру за социјални рад општине 

Велико Градиште који доноси решење о 
признавању права, на основу кога се врши 
исплата средстава из буџета општине.

О   б   р     а    з    л   о   ж    е     њ    е

Правни основ за доношење овог 
решења садржан је у члану 67. Одлуке о 
социјалној заштити којим су прописани 
услови под којима се ученицима основних 
школа и предшколског програма признаје 
право на бесплатан оброк, односно ужину 
до износа који на предлог школе утврди 
Општинско веће по ученику, а преме 
реалним трошковима и потребама ученика. 
Ово право утврђује се једном годишње, 
по правилу на почетку школске године и 
важи за целу школску годину. на бесплатну 
ужину, ако испуњавају следеће услове: 1. 
ученик остварује право на дечји додатак или 
је са својом породицом корисник права на 
новчану социјалну помоћ што се утврђује 
увидом у решење надлежног органа, 2. 
месечна примања домаћинства у коме 
ученик живи су мања од 1/3 нето просека 
плате у општини Велико Градиште према 
задњем објављеном податку, 3. ако је ученик 
треће (и свако наредно) дете. 

На основу пристиглих предлога, 
Општинско веће је става да ученицима 
основних школа и деци подручних 
васпитних група са територије општине 
Велико Градиште, који у складу са Одлуком 
о социјалној заштити општине Велико 
Градиште остварују право на бесплатну 
ужину, за школску, односно васпитну 
2021/22. годину, се призна ово право до 
висине утврђене у поступку спроведене 
јавне набавке од стране школе, а највише 
до 100,65 динара дневно, по ученику како је 
било и за прошлу школску годину.

Сагласно одредбама Одлуке о 
социјалној заштити, Општинско веће је 
донело Решење као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 70-4/2021-01-4
Датум: 09.11.2021. године
Велико Градиште

Општинско веће општине Велико 
Градиште, као надлежни орган, решавајући 
у управној ствари по захтеву Начелника 
општинске управе општине Велико 
Градиште ради изузећа код спровођења 
поступка по пресуди Управног суда , на 
основу члана 40. став 1. а у вези ставом 
2., члана 41. и члана 136. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“ 
бр. 18/2016 и  95/2018-аут.тумачење), члана 
64. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 
и 47/2018) и члана 94. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“ број 2/2019)  д 
о н о с и,

Р Е Ш Е Њ Е

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да су испуњени 
законски услови за изузеће Сање 
Стојадиновић, начелнице Општинске управе 
општине Велико Градиште, за спровођење 
поступка по пресуди Управног суда бр. 
27У 10856/20 од 30.09.2021. године, услед 
постојања околности које доводе у сумњу 
њену непристрасност.

2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Сузана 
Ђорђевић, запослена у Одељењу за 
друштвене делатности и заједничке послове 
Општинске управе општине Велико 
Градиште за решавање у управној ствари у 
којој је одређено изузеће из тач. 1. дспозитива 
овог Решења, да спроведе поступак и утврди 

нацрт  решења по налозима и смерницама из 
пресуде Управног суда бр. 27У 10856/20 од 
30.09.2021. године и у складу са Законом.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог 
решења садржан је у члану  64. став 1. 
Закона о локалној самоуправи и члану 94. 
Статута Општине Велико Градиште којим 
је прописано је да о изузећу Начелника 
Општинске управе решава Општинско веће.

Дана 2.11.2021. године начелница 
Општинске управе Велико Градиште 
обратила се Општинском већу са захтевом 
да буде изузета од поступања по пресуди 
27У 10856/20 од 30.09.2021. године којом је 
поништено решење СО број 023-11/2020-01-
1 од 1-6.2020. године и предмет враћен истом 
органу на поновно одлучивање. Поменутим 
решењем  разрешен је Радосав Живковић 
дужности директора предузећа ЈКП Дунав 
Велико Градиште. 

Како је председник надзорног одбора  
наведеног предузећа, на чију иницијативу је 
покренут поступак разрешења директора, 
супруг Начелнице Општинске управе, 
постоји  оправдан разлог за доношење 
решења о изузећу Начелнице Општинске 
управе због сукоба интереса. Сагласно 
наведеном Општинско веће је донело 
решење као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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На основу члана 138. став 2. Закона 
о спорту („Службени гласник РС”, број 
10/16) и члана 70. Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“, бр. 2/2019), 

Општинско веће општине Велико 
Градиште на својој 32. седници одржаној 
дана 09.11.2021. године донело је

ПРАВИЛНИК
о измени правилника о одобравању 
и финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Велико 

Градиште

Члан 1. 

У Правилнику о одобравању 
и финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Велико 
Градиште“, бр. 9/2018), у члану 5. ст. 1. тачка 
6), брише се.

У истом ставу досадашње тачке 7-10., 
постају тачке 6-9.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Велико Градиште“. 

Образложење

Основ за доношење овог Правилника 
садржан је у члану 138. став 2. Закона 
о спорту („Службени гласник РС”, број 
10/16) и члану 70. Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“, бр. 2/2019).

Овим правилником се у члану 5. ст. 
1. брише тачка 6), која прописује да носилац 
програма мора да обавља делатност најмање 
годину дана, како би могао да конкурише.

Брисањем ове тачке ствара 
се равноправност међу спортским 
организацијама које конкуришу за новчана 
средства.

Број: 400-66/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана 70. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 2/2019), 
члана 13. став 1. Одлуке о стипендирању 
студената са територије општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“, број 38/2020) и члана 
137. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2018- 
аутентично тумачење), а на захтев Мирковић 
Јелене из Великог Градишта, Андре 
Љубичића 20

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 32. седници одржаној дана 9. 
11. 2021. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ захтев Мирковић Јелене 
из Великог Градишта, Андре Љубичића 
20, за доделу стипендије за уписане мастер 
академске студије  на Факултету медицинских 
наука Универзитета у Каргујевцу, студијски 
програм: Исхрана и суплементација.

Стипендија  се додељује за време 
трајања редовне наставе, која је прописана за 
стицање одговарајућег степена образовања, 
у месечном износу од 10.000,00 динара, 
почев  од дана потписивања Уговора о 
стипендирању.
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О б р а з л о ж е њ е

Мирковић Јелена из Великог 
Градишта, поднела је захтев за доделу 
стипендије за уписане мастер академске 
студије  Факултету медицинских наука 
Универзитета у Каргујевцу, студијски 
програм: Исхрана и суплементација,  као 
редован студент.

Интегрисане академске студије 
завршила је на Фармацеутском факултету у 
Новом Саду, са просечном оценом 9,54 као 
дипломац године.

Приликом одлучивања да се 
подносиоцу одобри стипендија за мастер 
студије Општинско веће је ценило остварен 
висок просек на предходним  студијама 
као и чињеницу да је подносилац захтева 
била дипломац генерације. Полазећи од 
наведеног   Општинско веће општине 
Велико Градиште, донело је одлуку да 
одобри подносиоцу захтева стипендију за 
време трајања мастер академских студија  на 
Факултету медицинских наука Универзитета 
у Каргујевцу, студијски програм: Исхрана и 
суплементација 

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- 17/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић

Доставити:
- Кориснику 
- Одељењу за финансије
- Архиви
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