
ПРЕДЛОГ 

  

 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 _______ седници одржаној  ________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“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Основ за измену Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико 

Градиште (Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 38/2020), садржан је у Препоруци мера 

за остваривање равноправности и заштиту од дискриминације, број 021-01-163/2022-02 од 5. 

маја 2022. године, достављене од стране Повереника за заштиту равноправности. 

Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом „Службени гласник РС“, 

број 33/2006 и 13/2016), поред тога што уређује општи режим забране дискриминације и 

посебне случајеве дискриминације на основу инвалидитета, прописује и мере за постицање 

равноправности особа са инвалидитетом. Наиме, одредбом члана 36. овог закона прописана је 



обавеза органа државне управе, територијалне аутономије и локалне самоуправе да предузму 

мере, с циљем да васпитање и образовање особа са инвалидитетом постане интегрални део 

општег система васпитања и образовања. Даље, одредбама члана 38. овог закона прописана је и 

дужност ових органа да предузму активности с циљем стварања једнаких могућности за особе 

са инвалидитетом. 

Поверенику за заштиту равноправности обратило се Удружење студената са 

хендикепом, наводећи да су ублажени критеријуми за остваривање права на стипендију 

изузетно значајна подршка за студенте са инвалидитетом с обзиром да они имају знатно веће 

трошкове живљења од својих вршњака и далеко изазовније услове студирања. 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности Повереник за заштиту 

равноправности, препоручио је јединицама локалне самоуправе да приликом расписивања 

студентских стипендија предвиде посебне критеријуме (афирмативне мере) за студенте са 

инвалидитетом, а у складу са развојем инклузивних политика у области образовања и у оквиру 

својим могућности. 

С обзиром на све наведено, Повереник за заштиту равноправности указује да би 

прописивањем истих услова за све студенте, студенти са инвалидитетом били изложени 

неповољнијем положају у односу на остале студенте, применом наизглед неутралног 

критеријума (нпр. просечна оцена или континуитет уписа наставне године). Из тог разлога 

расписивање конкурса са блажим критеријумима за студенте са инвалидитетом представља 

посебну меру и додатну подршку јединице локалне самоуправе усмерену на постизање пуне 

равноправности и побољшање положаја особа са инвалидитетом, у складу са чланом 21. став 4. 

Устава Републике Србије и члана 14. Закона о забрани дискриминације. 

 

 

   

 Предлагач: Општинско веће 


