
ПРЕДЛОГ 

 

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

Градиште“, бр. 2/2019), члана 13. став 1. Одлуке о стипендирању студената са територије општине 

Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 38/2020 и 22/2022) и члана 137. 

Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), а на 

захтев Стокић Иване из Затоња, Маршала Тита бб 

Општинско веће општине Велико Градиште, на седници одржаној дана _____. 2022. године, 

донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

УСВАЈА СЕ захтев Стокић Иване из Затоња, Маршала Тита бб, за доделу стипендије за уписане 

мастер струковне студије  на Академији техничких струковних студија Београд, одсек примењене 

инжењерске науке, студијски програм: Електротехника и рачунарство. 

 

Стипендија  се додељује за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање 

одговарајућег степена образовања, 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 

 

Стокић Ивана из Затоња, поднела је захтев за доделу стипендије за уписане мастер струковне  

студије  на Академији техничких струковних студија Београд, одсек примењене инжењерске науке, 

студијски програм: Електротехника и рачунарство. 

 Основне струковне студије првог степена завршила је на Академији техничких струковних 

студија Београд, студијски програм Електротехника и рачинарство као стипендиста општине Велико 

Градиште почев од друге године студирања. 

Полазећи од наведеног   Општинско веће општине Велико Градиште, донело је одлуку да одобри 

подносиоцу захтева стипендију за време трајања мастер струковних студија  на Академији техничких 

струковних студија Београд, одсек примењене инжењерске науке, студијски програм: Електротехника и 

рачунарство 

 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. 

 

 Број: 67- 7/2022-01-4 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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Доставити: 

- Кориснику  

- Одељењу за финансије 

- Архиви 


