
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА       

ОПШТИНА  ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-192/2021- III 

Датум: 02.12.2021. год. 

ЛАПОВО 

 

 

 На основу члана 21. став 4. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика и 

студената са територије општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ , број 

15/2020), Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној дана                          

02. децембра 2021. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДОДЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

 I ДОДЕЉУЈУ СЕ,  на основу расписаног Конкурса за доделу студентских 

стипендија за школску 2021/2022. годину број 67-1/2021-III од 29. октобра 2021. године, 

шест студентских стипендија, следећим студентима:  

 - Александру Анђелковићу, студенту II године Академије струковних студија 

Шумадија у Крагујевацу, 

 - Јелени Петровић, студенткињи II године Факултета педагошких наука у 

Јагодини, 

 - Катарини Спасојевић, студенткињи II године мастер студија на 

Архитектонском факултету у Београду, 

 -  Милици Кандић, студеткињи I године Правног факултета у Крагујевцу, 

 - Слађани Савић, студенткињи III године Факултета педагошких наука у 

Јагодини,  

 - Милици Достанић, студенткињи II године факултета Медицинских наука у 

Крагујевцу. 

 

 II Исплата стипендија вршиће се у девет једнаких месечних рата, почев од 01. 

октобра 2021. године до 30. јуна 2022. године,  у месечном износу од 5.000,00 динара. 

 

 III Међусобна права и обавезе између даваоца и корисника стипендије биће 

регулисане посебним Уговором. 

 

 IV Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли 

Општинске управе општине Лапово и на званичном интернет сајту општине 

www.lapovo.rs. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Бобан Миличић, с.р. 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 21. став 4. Одлуке о 

стипендирању и награђивању ученика и студената са територије општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, број 15/2020), којим је прописано да 

Општинско веће општине Лапово доноси Решење о додели ученичких и студентских 

стипендија за сваку школску годину и исто објављује на огласној табли Општинске 

управе општине Лапово и званичном интернет сајту. 

 Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној 29.10.2021. године, 

расписало је Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2021/2022. годину и 

образовало Комисију за доделу стипендија ученицима и студентима. 

 Након спроведеног Конкурса и разматрања поднетих пријава, Комисија за 

доделу стипендија ученицима и студентима, одржала је седницу дана 18.11.2021. 

године и сачинила предлог Ранг листе за доделу студентских стипендија за школску 

2021/2022. годину број 67-1/2021- III.  

 У прописаном року, на предлог Ранг листе поднет је један приговор, који је 

Комисија одбила Решењем, као неоснован.  

 Комисија за доделу ученичких и студентских стипендија, на седници одржаној 

дана 29.11.2021. године утврдила је коначну Ранг листу за доделу студентских 

стипендија за школску 2021/2022. годину и упутила предлог Општинском већу 

општине Лапово да приликом доношења Решења о додели студентских стипендија, 

стипендију додели кандидаткињи Милици Достанић, студенткињи II године факултета 

Медицинских наука у Крагујевацу са просечном оценом 8,27.  У предлогу Ранг листе за 

доделу студенских стипендија број 67-19/2021-III од 18.11.2021. године, именована је 

била рангирана као шеста од укупно шест кандидата. Комисија за доделу стипендија 

ученицима и студентима, изнела је горе поменути предлог, имајући у виду да је од 

укупно планираних 10 стипендија (пет ученичких и пет студетских) за школску 

2021/2022. годину, једна ученичка стипендија остала недодељена. 

 Комисија је утврђену коначну Ранг листу са Записником о раду доставила 

Општинском већу општине Лапово на даљу надлежност. 

 На основу свега наведеног донето је Решење као у диспозитиву. 

 


