
 

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

Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 38/2020 и 22/2022), Општинско веће општине 

Велико Градиште на својој 75. седници, одржаној дана 01.02.2023. године, доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о утврђивању висине стипендије 

 

 

Члан 1. 

Утврђује се висина стипендије за основне и мастер академске студије у месечном новчаном 

износу од  15.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

 За студенте који су треће и свако наредно дете у породици утврђује се месечни новчани износ 

од 20.000,00 динара. 

 

Члан 3. 

Износи прописани чланом 1. и 2. овог Решења примењиваће се приликом закључења нових 

уговора у 2023.години и за убудуће. 

Ово Решење ће се примењивати и на уговоре о студентским стипендијама који су на снази, а 

потписани су предходних година, у погледу увећаног износа месечне рате из члана 1. односно 2. овог 

Решења, почев од мартовске рате стипендије па за убудуће. 

Даном доношења овог Решења, престаје да важи, односно ставља се ван снаге Решење о 

утврђивању висине стипендије број 67-22/2022-01-4 од 6. 12. 2022. године. 

Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном гласнику општине Велико Градиште“, 

  

 

Образложење 

 

У складу са чланом 3. став 1. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико 

Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 38/2020 и 22/2022) Општинско веће општине 

Велико Градиште утврђује висину стипендије која ће се исплаћивати студентима са којима је 

председник општине Велико Градиште потписао уговоре о стипендирању.  

Члан 11а Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 55/2013, 

27/2018- др. закон и 10/2019), предвиђено је да локална самоуправа може својом одлуком, у складу са 

материјалним могућностима, утврдити право на студентску стипендију, ако је претходно за те намене 

у свом буџету обезбедила средства. 

Увећани износ стипендија за треће и свако наредно дете део су постицаја за подизање 

наталитета и подршке родитељима да рађају већи  број деце. 

С обзиром на напред наведено, Општинско веће општине Велико Градиште, донело је решење 

као у диспозитиву. 

 Средства за реализацију предметног решења биће обезбеђена у буџету општине Велико 

Градиште за 2023 годину. 

 

 

Број: 401-35/2023-01-4 

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                            ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                                            Драган Милић,с.р. 


