
Предлог 

 

На основу члана 3. став 1.  Одлуке о стипендирању студената  са територије општине 

Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 38/2020 и 22/2022), 

 Општинско веће општине Велико Градиште на својој седници одржаној дана 

_____________ 2022. године, доноси   

 

 

О Д Л У К У  

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА  СТУДЕНТИМА 

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ  

 

 

I 

 Расписује се Конкурс за доделу 16 (шеснаест) стипендија  студентима за школску 

2022/2023 годину. 

 

II 

 Право на стипендију могу остварити редовни студенти са територије општине Велико 

Градиште, дефицитарних занимања и студенти из осетљивих друштвених група који уписују у 

предвиђеним роковима одговарајуће године студија. 

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

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

школских година нису користили стипендију која се додељује из буџета на републичком или 

локалном нивоу.  

 

III 

 У школској 2022/2023 години, стипендираће се:  

 

-Медицински факултет, доктор медицине .......................................................................... 2. стипендије 

-Филозофски факултет, одсек археологија ......................................................................... 1. стипендија 

-Факултет примењених уметности, одсек конзервације и рестаурације ......................... 1. стипендија 

-Филозофски факултет, одсек историја уметности............................................................ 1. стипендија 

-Грађевински факултет, одсек за хидротехнику ................................................................ 1. стипендија 

-Математички факултет или Природно математички факултет, ст. прог. математика .. 2. стипендије 

-Филолошки или филозофски факултет,  студијски програм  немачки језик  ..................1. стипендија  

-Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, ст. прог. дефектологија  .............1. стипендија  

-Студенти из осетљивих друштвених група  без обзира на врсту уписаног факултета или високе 

школе ....................................................................................................................................... 6 стипендија 

 

IV 

 Рок за расписивање конкурса је 10 календарских дана од дана доношења Одлуке, и трајаће 

15 календарских дана, од дана објављивања конкурса на огласној табли и интернет страници 

општине Велико Градиште. 

 

V 

 За спровођење ове Одлуке и вршење административних послова одређује се Одељење за 

општу управу Општинске управе општине Велико Градиште.   

 

О б р а з л о ж е њ е 



 

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште, у складу са 

чланом 5. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште („Сл. 

гласник општине Велико Градиште“, број 38/2020 и 22/2022), упутило је 8. септембра 2022. 

године, позив органима локалне самоуправе, јавним предузећима и установама које се у целости 

или делимично финансирају из буџета општине Велико градиште, као и Националној служби за 

запошљавање  да доставе своје потребе за дефицитарним кадровима.  

На основу исказаних потреба корисника буџета и Националне службе за запошљавање, 

узимајући у обзир и статус постојећих корисника стипендија општине Велико Градиште, Одељење 

за општу управу  Општинске управе општине Велико Градиште, предложе Општинском већу 

општине Велико Градиште, да донесе одлуку о расписивању Конкурса са доделу стипендија 

студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину, као што је 

наведено у диспозитиву ове одлуке. 

 Средства за спровођење ове одлуке, обезбеђена су буџетом општине Велико Градиште за 

2022. годину и нацртом буџета за 2023. годину. 

 

 

       Предлагач 

                                                                    Одељење за општу управу  

                                                                   

 

 

 

 

 

 


