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     На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07), члана 39. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“ број 79/08) и 
члана 9. Одлуке о стипендирању студената високошколских установа и ученика 
талената са територије општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“ број 
4/08) и Одлуком о измени и допуни одлуке о стипендирању студената 
високошколских установа и ученика талената са територије општине Ивањица 
(„Службени лист општине Ивањица“ број 8/12), Скупштина општине Ивањица на 
седници одржаној 29.12.2014. године, донела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СВИМ СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА КОЈИ 
ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ И 
УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 
 
 
 
Ученици : 
 

1.  Тошовић (Драгиша) Данило, ученик   III разреда Математичке гимназије у 
Београду 

- просечна оцена из претходне школске године  5, 00 
- II награда на 52. републичкoм такмичењу из физике 

 
2. Станковић (Војин) Филип,  ученик  III разреда Гимназије у Ивањици  

- просечна оцена из претходне школске године 5,00 
- III награда на 52. републичком такмичењу из физике 

 
3. Хаџи Видаковић (Милош) Оља, ученик III разреда Гимназије у Ивањици 

- просечна оцена из претходне школске године 5,00 
- I  место на Републичком такмичењу из историје 

 
4. Чоловић (Жељко) Љубица, ученик VIII разреда ОШ „Милинко Кушић“ у 

Ивањици 
- просечна оцена из претходне школске године 5,00 
- I место на Државном такмичењу из историје 

 
5. Гавриловић (Владан) Марко, ученик VII разреда ОШ „Милинко Кушић“ у 

Ивањици 
- просечна оцена из претходне школске године 5,00 
- III место на Државном такмичењу из физике 
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Услове Конкурса не испуњавају: 
 

1. Милуновић (Зоран) Анђела, ученик I разреда Гимназије у Ивањици 
- Просечна оцена из претходне школске године 4,87 
- Нема награде на републичким такмичењима 

 
2. Милић (Богдан) Катарина, ученик IV разреда Гимназије у Ивањици 

- Просечна оцена из претходне школске године 5,00 
- Такмичење на коме је освојена награда није организовано од стране 

Министарства просвете 
 
 
 
 

Студенти II године основних академских студија: 
 
 

1. Милинковић (Драган) Мирјана, студент Медицинског факултета ВМА у 
Београду 

- Просечна оцена у току студија 9,88   
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60 

 
2. Кувекаловић (Милован) Јасмина, студент Филолошко уметничког факултета 

у Крагујевцу 
- Просечна оцена у току студија 9,45 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60 

 
3. Савић (Тадија) Исидора, студент Учитељског факултета у Београду 

- Просечна оцена у току студија 9,25 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60 

 
4. Маџаревић (Миладин) Мирјана, студент Економског факултета у Крагујевцу 

- Просечна оцена у току студија 9,13 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60 

 
5. Радојичић (Момчило) Николија, студент Електротехничког факултета у 

Београду 
- Просечна оцена у току студија 9,07 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60 

 
6. Перишић (Владан) Александра, студент Београдске пословне школе ВШСС 

у Београду 
- Просечна оцена у току студија 9,00 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60 

 
7. Дамљановић (Раде) Оливера, студент Медицинског факултета у Београду 

- Просечна оцена у току студија 9,00 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60 
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8. Поповић (Милосав) Никола, студент Криминалистичко-полицијске 
академије у Земуну 

- Просечна оцена у току студија 8,90 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60 

 
9. Бајовић (Мико) Вања, студент Високе пословно-техничке школе струковних 

студија у Ужицу 
- Просечна оцена у току студија 8,90 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60 

 
10. Марковић (Душко) Јован, студент Факултета техничких наука у Чачку 

- Просечна оцена у току студија 8,90 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60 

 
11. Вујовић (Раденко) Александра, студент Географског факултета у Београду 

- Просечна оцена у току студија 8,90 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60 

 
12. Пивљаковић (Слободан) Никола, студент Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу 
- Просечна оцена у току студија 8,89 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60 

 
13. Станковић (Војин) Жељко, студент Електротехничког факултета у Београду 

- Просечна оцена у току студија 8,79 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60 

 
14. Јеремић (Александар) Јелена, студент Факултета политичких наука у 

Београду 
- Просечна оцена у току студија 8,78 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 61 

 
15. Поледица (Срдан) Санела, студент Филозофског факултета у Београду 

- Просечна оцена у току студија 8,67 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 51 

 
16. Вујовић (Мирослав) Маја, студент Факултета техничких наука у Новом 

Саду 
- Просечна оцена у току студија 8,64 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 61 

 
17. Мандић (Небојша) Ивана, студент Филолошког факултета у Београду 

- Просечна оцена у току студија 8,62 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60 

 
18. Бујошевић (Тикомир) Наташа, студент Филозофског факултета у Београду 

- Просечна оцена у току студија 8,50 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60 



 4 

 
Услове Конкурса не испуњавају: 
 

1. Кувекаловић (Милован) Марина, студент Медицинског факултета у 
Крагујевцу 

- Просечна оцена у току студија 8,43 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60 

 
 
 
 
 
Студенти III године основних академских студија:  
 
 

1. Брадић (Драшко) Марија, студент Економског факултета у Крагујевцу 
- Просечна оцена у току студија 9,00 
- Освојен број бодова(ЕСПБ) 120  

 
2. Јаковљевић (Милован) Јована, студент Високе пословно-техничке школе 

струковних студија у Ужицу 
- Просечна оцена у току студија 8,95 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 120 

  
3. Пауновић (Југослав) Марина, студент Филозофског факултета у Новом Саду 

- Просечна оцена у току студија 8,93 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 99 

 
4. Николић (Новак) Невена,  студент  Факултета  организационих  наука  у 

Београду  
-    Просечна оцена у току студија 8,77 
-    Освојен број бодова (ЕСПБ) 120 

 
5.    Јаковљевић (Мирко) Биљана, студент Економског факултета у Крагујевцу 

-     Просечна оцена у току судија 8,75 
-     Освојен број бодова (ЕСПБ) 120 

 
6. Коматина (Радмило) Анђела, студент Економског факултета у Београду 

- Просечна оцена у току студија 8,73 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 120 
 

7. Костић (Ненад) Соња, студент Факултета техничких наука у Новом Саду 
- Просечна оцена у току студија 8,65 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 120 

 
8. Грковић (Милун) Јелена, студент Учитељског факултета у Београду 

- Просечна оцена у току студија 8,52 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 120 
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Услове Конкурса не испуњавају: 
 

1. Боровић (Перица) Данијела, студент Факултета политичких наука у 
Београду 

- Просечна оцена у току студија 8,47 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 123 
       

2. Радојичић (Зоран) Предраг, студент Природно-математичког факултета 
у Новом Саду 

- Просечна оцена у току студија 8,19 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 121 
 
 
 

Студенти IV године основних академских студија: 
 
      1.   Николић (Душан) Данило, студент Физичког факултета у Београду 

- Просечна оцена у току студија 10,00 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 182 

 
2. Видаковић (Рајко) Стефан, студент Медицинског факултета ВМА у 

Београду 
- Просечна оцена у току студија 9,87 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 180 
 

3. Ивановић (Милун) Ненад, студент Православно-богословског факултета у 
Београду 

- Просечна оцена у току студија 9,77 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 168 

 
4. Веђић (Милена) Слађана, студент Факултета техничких наука у Чачку 

- Просечна оцена у току студија 9,65 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 180 

 
5. Брадић (Драшко) Дејан, студент Факултета ветеринарске медицине у 

Београду 
- Просечна оцена у току студија 9,60 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 180 

 
6. Аврамовић (Градимир) Бојана, студент Правног факултета у Крагујевцу 

- Просечна оцена у току студија 9,30 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 170 

 
7. Кривокућа (Ацо) Бојана, студент Фармацеутског факултета у Београду 

- Просечна оцена у току студија 9,20 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 169 
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8. Брадић (Милољуб) Драгана, студент Фармацеутског факултета у Београду 
- Просечна оцена у току студија 9,18 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 169 

 
9. Стругаревић (Милун) Дарко, студент Географског факултета у Београду 

- Просечна оцена у току студија 9,00 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 172 

 
10. Марјановић (Милан) Марија, студент Филолошког факултета у Београду 

- Просечна оцена у току студија 9,00 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 162 

 
11. Рацић (Милинко) Драгана, студент Географског факултета у Београду 

- Просечна оцена у току студија 8,97 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 170 

 
12. Бујошевић (Тикомир) Владимир, студент Факултета организационих наука у 

Београду 
- Просечна оцена у току студија 8,97 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 180 

 
13. Милисављевић (Дејан) Тамара, студент Филолошког факултета у Београду 

- Просечна оцена у току студија 8,96 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 180 

 
14. Милошевић (Доле) Оливера, студент Факултета за физичку хемију у 

Београду 
- Просечна оцена у току студија 8,82 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 172 

 
15. Јанковић (Драгољуб) Дина, студент Математичког факултета у Београду 

- Просечна оцена у току студија 8,80 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 146 

 
16. Ивановић (Милојица) Бојан, студент Факултета ветеринарске медицине у 

Београду 
- Просечна оцена у току студија 8,62 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 178 

 
17. Оцокољић (Светомир) Милан, студент Факултета техничких наука у Чачку 

- Просечна оцена у току студија 8,58 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 180 
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19. Лазаревић (Мирољуб) Милан,  студент  Географског  факултета  у  
Београду 

- Просечна оцена у току студија 9,24 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 182 

 
 
 

 
 
Услове Конкурса не испуњавају: 
 

1. Вуловић (Видан) Сузана, студент Академије ликовних уметности у 
Требињу (суфинансирање) 

- Просечна оцена у току студија 9,41 
 
 
 
 

 
 
Студенти V  године основних академских студија: 
 
 
 

1. Костић (Милисав) Немања, студент Факултета политичких наука у Београду 
- Просечна оцена у току студија  9,40 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 214 

 
 

2. Миловић (Радивоје) Бојана, студент Фармацеутског факултета у Београду 
- Просечна оцена у току студија 9,32 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 229 

 
3. Тутуновић (Милован) Александар, студент Фармацеутског факултета у 

Београду 
- Просечна оцена у току студија 8,89 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 221 

 
4. Костић (Мирослав) Ненад, студент факултета техничких наука у Чачку 

- Просечна оцена у току студија 8,82 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 240 
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Студенти мастер студија: 
 
 
 

1. Богдановић (Миладин) Јелена, студент Факултета организационих наука у 
Београду 

- Просечна оцена у току студија 9,60 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 240 

 
2. Коматина (Петар) Слађана, студент Факултета политичких наука у Београду 

- Просечна оцена у току студија 9,17 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 247 

 
 
 
 

Услове конкурса не испуњавају : 
 
1. Миленковић (Милутин) Ненад, студент Грађевинског факултета у 

Београду 
- Просечна оцена у току студија 8,73 
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 240 

 
2. Кушић (Гвозден) Маријана, студент Високе школе техничких струковних 

студија у Чачку  (самофинансирајући) 
- Просечна оцена у току студија   9,04 

 
 

3. Спасовић (Градимир) Милка, студент на Технолошком факултету у 
Лесковцу 

- Самофинансирајући 
- Докторске студије  ( Одлуком о стипендирању ученика и студената 

није предвиђено стипендирање докторских студија ) 
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 На Конкурс се пријавило  7 ученика  и  57  студената (укупно 64) , 
од тога 5 ученика  и 50  студената  испуњавају услове Конкурса  
(укупно 55) .  
 
 
 
  Број ученика и студената који испуњавају- не испуњавају  услове Конкурса: 
 
 
-  ученици   – 5 ученика   ( 2 ученика не испуњава услове Конкурса ) 
 
- студенти II  године основних академских студија – 18 студената (1 студент  не 
испуњава  услове  Конкурса) 
 
- студенти III године основних академских студија – 8 студената   (2 студента не 
испуњавају  услове Конкурса) 
 
- студенти IV године студија - 18 студената  (1 студент не испуњава услове 
Конкурса) 
 
- студенти V године студија - 4 студента  
 
- мастер студије – 2  студента  ( 3  студента не испуњава услове Конкурса) 
 
 
 
 
                                                                                  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
                                                                                            Босиљка Оцокољић 


