
 
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/14-

др.закон), и члана 74. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, 
бр.9/2008), председник општине Велико Градиште, донoси 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О НАГРАЂИВАЊУ СТУДЕНАТА 

са територије општине Велико Градиште 
 
 

Члан 1. 
 У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и 
стручни рад студената, општина Велико Градиште, сваке године додељује две награде за најбоље редовне 
студенте са територије општине Велико Градиште. 
 

Члан 2. 
 Овим Правилником се утврђује: Поступак додељивања награда.  
 

Члан 3. 
 Награде су новчане и додељују се  на посебној свечаности. Износ награде одређује се свако године, 
приликом израде буџета за текућу годину. 
 Одлуку о додели награде  доноси председник општине на основу одредаба овог Правилника. 

 
Члан 4. 

 Студент може добити награду, уколико није губио годину током студирања и са оствареном просечном 
оценом током студија изнад 9.00. 
 За студенте на вишим годинама студија узима се просечна оцена у предходним годинама студирања,  а 
за студенте на првој години, признаје се просечна оцена у текућој години, уколико је студент положио више од 
5 испита. 

Члан 5. 
 Критеријуми за рангирање пријављених судената  су:  
-година студија 

 мастер – 4 бода 
 4. година- 3 бода 
 3. година- 2 бода 
 2. година- 1 бод 
 1. година- 0 бода 

-просечна оцена  
 студент који се оцењује/најбоља просечна оцена*5 бодова 

-награде, успеси и признања студената. 
 од 0 до 1 бод (објективна процена у складу са достављеним доказима) 

  
Члан 6. 

 Административне послове везане за избор најбољег студента (расписивање Јавног позива, прикупљање 
и обрађивање пристиглих пријава, израда предлога одлуке), обављаће Одељење за општу управу и јавне 
службе Општинске управе општине Велико Градиште. 
 

Члан 7. 
 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, и биће објављен на интернет страници општине 
Велико Градиште. 
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