
 На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – др. закон и 111/2011 – др. закон) и  члана 40. 

Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Грдаиште“, бр. 2/2019), 

 Скупштина општине Велико Градиште на 17. седници одржаној 20.07.2022. године, 

доноси  

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА  

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште  („ Сл. 

гласник општине Велико Градиште“, бр. 38/2020), члан 2. мења се и гласи:  

 „Стипендије у смислу ове Одлуке додељују се редовним студентима дефицитарних 

занимања и студентима из осетљивих друштвених група, који уписују у предвиђеним роковима 

одговарајуће године студија. Право на стипендију има и студент са инвалидитетом који је у 

току студирања имао прекид континуитета у уписивању године за годином због прекида у 

студирању, губитка статуса студента на буџету и других разлога. 

 Стипендија се не може користити за поновљену годину студија на истом или другом 

факултету, изузев код студената са инвалидитетом који за исту годину студија у некој од 

предходних школских година нису користили ниједну од стипендија које се додељују из буџета 

Републике Србије на републичком, или локалном нивоу“.  

 

Члан 2. 

 Члан 8. мења се и гласи: 

 „ Критеријум за рангирање студената из осетљивих друштвених група (осим студената 

са инвалидитетом), вршиће се на основу остварених бодова који се утврђују на следећи начин: 

• успех остварен у предходним 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. 

Студенти са инвалидитем рангирају  се међу собом на основу успеха оствареног у 

предходним годинама студија и попуњавају  почетна места на ранг листи у оквиру броја 

расписаних стипендија за осетљиве друштвене групе“.  

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Велико Градиште“. 
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