
 

На основу члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина („Службени гласник 

Града Бијељина“, број 9/17), Одлуке о стипендирању и награђивању ученика и студената 

(„Службени гласник Града Бијељина“, број 16/21) и Правилника о критеријумима и поступку 

за стипендирање студената и ученика, финансирање научноистраживачког рада и 

награђивање ученика и наставника („Службени гласник Града Бијељина“, број 24/21, 22/22), 

Градоначелник Града Бијељина  д о н о с и 

 
 

 

О Д Л У К У  

О ДОДЈЕЛИ  СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА АКАДЕМСКУ 2022/2023. 

ГОДИНУ 

 

 

I 

 

 На основу проведеног јавног Конкурса за додјелу студентских стипендија у академској 

2022/2023 години, додјељују се стипендије студентима који су испуњавали услове Конкурса и 

који су у складу са системом бодовања остварили најбоље резултате приликом рангирања.  

 

 У академској 2022/2023. години стипендије се додјељују следећим студентима: 

 

1. Растку Радовановићу, студенту II године Mатематичког факултета у Београду, 

студијски програм Математика, 

2. Милици Бојић, студенту III године Природно-математичког факултета  у Новом 

Саду, студијски програм хемија, 

3. Дејани Бешлић, студенту III године Природно-математичког факултета  у 

Новом Саду, студијски програм хемија, 

4. Радовану Живановићу, студенту III године Природно-математичког факултета  

у Новом Саду, студијски програм хемија, 

5. Ратку Јовановићу, студенту III године Филозофског факултета на Палама, 

студијски програм историја и археологија, 

6. Александри Остојић, студенту III године Филозофског факултета у Новом Саду, 

студијски програм српски језик и књижевност, 

7. Добрили Влачић, студенту IV године Филозофског факултета у Београду, 

студијски програм турски језик и књижевност, 

8. Јовани Илић, студенту VI године Медицинског факултета у Новом Саду, 

студијски програм медицина, 

9. Јовани Стоиљковић, студенту V године Медицинског факултета у Београду, 

студијски програм медицина, 

10. Марији Продановић, студенту V године Медицинског факултета у Новом Саду, 

студијски програм медицина, 

11. Ружици Спасојевић, студенту VI године Медицинског факултета у Београду, 

студијски програм медицина, 

12. Невени Вељанчић, студенту V године Медицинског факултета у Београду, 

студијски програм медицина, 

13. Снежани Зорић, студенту V године Медицинског факултета у Новом Саду, 

студијски програм медицина,  

14. Анђели Цацановић, студенту II године Факултета ветеринарске медицине у 

Београду, студијски програм ветеринарска медицина. 



15. Јовани Цацановић, II године Факултета ветеринарске медицине у Београду, 

студијски програм ветеринарска медицина, 

16. Наташи Госпавић, студенту III године Медицинског факултета у Новом Саду, 

студијски програм специјална едукација и рехабилитација - дефектолог, 

17. Радојки Перић, студенту III године Медицинског факултета у Новом Саду, 

студијски програм специјална едукација и рехабилитација - дефектолог, 

18. Тањи Ђокић, студенту II године Медицинског факултета у Фочи, 

студијски програм специјална едукација и рехабилитација - дефектолог, 

                  19. Ивони Тракиловић, студенту  III године Факултета за специјалну едукацију и  

                         рехабилитацију, студијски програм логопедија, 

                  20. Анђели Даниловић, студенту III године Факултета техничких наука у Новом  

                         Саду, студијски програм енергетика, електроника и телекомуникације, 

                  21. Марку Савићу, студенту  IV године Факултета техничких наука у Новом    

                        Саду, студијски програм рачунарство и аутоматика, 

                  22. Ивани Стевановић, студенту IV године Факултета техничких наука у Новом 

                        Саду, студијски програм софтверско инжењерство и информационе  

                         технологије, 

                  23. Славку Љубојевићу, студенту II године Факултета техничких наука у Новом  

                        Саду, студијски програм примјењено софтверско инжењерство,  

                  24. Милици Тешуновић, студенту II године Факултета техничких наука у Новом  

                        Саду, студијски програм Мехатроника, 

                  25. Марини Кићановић, студенту III године Факултета техничких наука у Новом  

                        Саду,студијски програм електротехника и рачунарство,  

                  26. Миленку Трифковићу, студенту III године  Универзитета Синергија у Бијељини 

                        ,студијски програм рачунарство и информатика 

                   27. Ани Иконић, студенту IV године Факултета техничких наука у Новом 

                        Саду, студијски програм архитектура и урбанизам, 

                   28. Слађани Лукић, студенту III године Архитектонског факултета у Београду,  

                         студијски програм архитектура,   

                   29. Аћиму Перићу, студенту III године Грађевинског факултета у Суботици, 

                         студијски програм грађевинарство, 

                   30. Стефани Станишић, студенту III године Факултета техничких наука у Новом  

                         Саду, студијски програм грађевинарство, 

                   31. Стефану Станишићу, студенту III године Факултета техничких наука у Новом  

                         Саду, студијски програм грађевинарство, 

                   32. Ненаду Стојановићу, студенту IV године Факултета техничких наука у Новом  

                         Саду, студијски програм механизација и конструкционо машинство, 

                   33. Љубиши Тодоровићу, студенту III године Факултета техничких наука у Новом  

                         Саду, студијски програм производно машинство, 

                   34. Дарку Тодоровићу, студенту III године Факултета техничких наука у Новом  

                         Саду, студијски програм производно машинство 

                   35. Селми Хасановић, студенту III године Природно-математичког факултета у  

                         Тузли, студијски програм хемија, 

                   36. Лејли Раденици, студенту  III године Медицинског факултета у Тузли, 

                         Студијски програм медицина. 

 

 

 

 

 

   



II 

 

 Износ појединачних студентских стипендије из тачке I ове Одлуке  биће утврђен  у 

складу са чланом 22. Правилника о критеријумима и поступку за стипендирање студената и 

ученика, финансирање научноистраживачког рада и награђивање ученика и наставника 

("Службени гласник Града Бијељина", број: 24/21, 22/22) и Закључком о утврђивању  износа 

студентских и ученичких стипендија  и стипендија за дјецу са посебним потребама  у 

наставној/академској 2022/2023. години број 02-67-26/22 од 29. септембра 2022. године. 

 

III 

 

 Исплата стипендија вршиће се са позиције Одјељења за друштвене дјелатности –

„Стипендије“ економски код 416 100 у складу са Одлуком о извршењу буџета Града Бијељина 

за 2022. и 2023. годину. 

 

IV 

 

Ова Одлука ступа на снагу наредни дан од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Града  Бијељина“. 

 

 

 

 

Број:  

Б и ј е љ и н а, 

Датум,  

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

Љубиша Петровић 

 

 


