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

Велико Градиште“, бр. 2/2019) и члана 137. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник 
РС“, бр.18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), а на захтев Милановић Драгана из Великог 
Градишта, Обала Краља Петра I, број 21, 

Општинско веће општине Велико Градиште, на 33. седници одржаној дана 3.12.2021. 
године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

УСВАЈА СЕ захтев Милановић Драгана из Великог Градишта, Обала Краља Петра I, број 
21, за доделу стипендије за уписане докторске студије  на Пољопривредном факултету смер 
Фитомедицина. 

Стипендија  се додељује за школску 2021/2022. годину, у месечном износу од 10.000,00 
динара, почев  од дана потписивања Уговора о стипендирању. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Милановић Драган из Великог Градишта, поднео је захтев за доделу стипендије за уписане 
докторске  студије за школску 2021/2022. годину на  Пољопривредном факултету смер 
Фитомедицина у Београду, које трају три године,  као студент који се финансира из буџета 
Републике Србије. 
 Предходно је завршио мастер академске студије на Пољопривредном факултету, 
студијски програм Фитомедицина са просечном оценом 9,00. Основне академске студије 
првог степена завршио је такође на  Пољопривредном факултету на студијском програму 
Биљна производња, модул Фитомедицина са просечном оценом 9,29. 
            Подносилац захтева примао је  општинску стипендију за све време трајања 
школовања на основним и мастер академским студијама. 

Приликом одлучивања да се подносиоцу одобри стипендија за докторске студије 
Општинско веће је ценило остварен висок просек на предходним  студијама. Полазећи од 
наведеног   Општинско веће општине Велико Градиште, донело је одлуку да одобри подносиоцу 
захтева стипендију за школску 2021/2022. годину   на Пољопривредном факултету смер 
Фитомедицина у Београду.  
 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. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

 
      ПРЕДСЕДНИК 
 ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

                                                                               Драган Милић,с.р. 

 
 


