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          На основу члана 60. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', 

број 5/2019 ) и члана 16. Одлуке о оснивању Фонда за стипендирање талената („Службени лист 

општине Варварин“, број  2/2012 и 9/2017),  на предлог Комисије за стипендирање студената за 

доделу студентских стипендија за школску 2021/2022.годину, број 67-77/2021-I од 

28.12.2021.године, 

          Председник општине  Варварин,  дана 28.12.2021. године,  доноси 

 

                           

О Д Л У К У 

о додели студентских стипендија за школску 2021/2022.годину 
 

I За школску 2021/2022.годину, по Конкурсу број 67-8 /2020-I од  15.11.2021.године, из 

буџета општине Варварин, додељује се 56 студентских стипендија, следећим 

студентима: 

 
1. Катарина (Мирољуб) Антонијевић из Обрежа  

студент IV године Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду 

 – Логопедија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,78 

 

2. Ксенија  (Драган) Вељић из Варварина (Село)  

студент V године Медицинског факултета у Нишу -  Стоматологија 

на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,33 

 

3. Милена (Зоран) Недељковић из Горњег Катуна  

студент II године  Филозофског факултета  у Нишу – Основне академске студије социјалне политике 

и социјалног рада, на буџету,  просечна оцена на предходној години студија 9,18 

 

4. Невена (Витомир) Арсић из Обрежа  

студент II године Факултета медицинских наука у Крагујевцу-Интегрисане академске студије 

фармације, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,22 

 

5. Марија (Света) Дачић из Тољевца  

студент II године Академије Васпитачко-медицинских студија Крушевац, одсек Крушевац – 

Васпитач деце предшколског узраста, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,60 

 

6. Милена (Милан) Тотић из Бачине,  

студент II године Факултета педагошких наука у Јагодини -Васпитач у предшколским установама, 

на буџету, просечна оцена на претходној години студија 8,08 

 

7. Марија (Мирослав) Крсмановић из Варварина, 

студент II године Академије васпитачко-медицинских студија Крушевац, одсек Крушевац - 

Васпитач деце предшколског узраста, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,53 

 

8. Кристина (Дејан) Петронијевић из Бошњана,  

студент мастер академских студија Економског факултета у Београду, на буџету, просечна оцена на 

предходној години студија 9,24 

 

9. Милан (Микица) Тодоровић из Обрежа, 

студент VI  године  Стоматолошког  факултета у Београду -  интегрисане академске студије,  

на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,00 

 

 

10. Јована (Драгиша) Јаковљевић из Бачине,  

студент мастер академских студија Шумарског факултета у Београду -  Пејзажна култура, на буџету, 

просечна оцена на предходној години студија 8,73 
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11. Анђела (Горан) Пешић из Варварина,  

студент I године мастер академских студија Грађевинског факултета у Београду - Геодезија, на 

буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,47 

 

12. Кристина (Момчило) Живковић из Варварина, 

студент III године  Филозофског факултета у Нишу -Основне академске студије француског језика и 

књижевности, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,09 

 

13. Оливера (Милован) Радојевић из Доњег Катуна,  

студент IV године  Војне академије у Београду - Војноелектронско инжењерство, на буџету, 

просечна оцена на предходној години студија 9,15 

 

14. Александра (Славиша) Веселиновић из Горњег Катуна 

студент IV године Факултета медицинских наука у Крагујевцу - Интегрисане академске студије 

фармације, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,75 

 

15. Стефан (Славиша) Томић из Маренова,  

студент III године Филозофског факултета у Нишу - Основне академске студије историје,  на 

буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,32 

 

16. Дарко (Предраг) Петковић из Варварина,  

студент II године Медицинског факултета у Нишу - Стоматологија, на буџету, просечна оцена на 

предходној години студија 8,50 

 

17. Никола (Зоран) Јовановић из Бачине, 
студент I године мастер академских студија Православно-богословског факултета у Београду - 

Систематско-историјски, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 10,00 

 

18. Ана (Дејан) Милановић из Варварина, 

студент II године Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи  – Хотелијерство и 

туризам, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,00 

 

19. Анита (Дејан) Јовановић из Горњег Катуна,  
студент II године Филозофског факултета у Нишу - Основне академске студије србистике, на 

буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,64 

 

20. Кристина (Бобан) Томић из Варварина,  

студент III године Филозофског факултета у Нишу Основне академске студије комуницирање и 

односи са јавношћу, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,13 

 

21. Анђелија (Драган) Максимовић  из Варварина (село),  

  студент IV године Факултета медицинских наука у Крагујевцу - Интегрисане академске студије  

  медицине, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,60 

 

22. Тијана (Небојша) Аврамовић из Залоговца,  

 студент II године Технолошког факултета у Лесковцу, просечна оцена на предходној години студија    

  9,60 

 

23. Анђела (Саша) Бранковић из Тољевца, 

студент IV године Филозофског факултета у Нишу - Основне академске студије психологије, на буџету, 

просечна оцена на предходној години студија 8,54 

 

 

24. Александар (Радиша) Вељковић из Варварина,  

студент IV године Филозофског факултета у Нишу - Основне акадамске студије психологије, на буџету, 

просечна оцена на предходној години студија 8,45 
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25. Татјана (Небојша) Петровић из Обрежа,  

студент IV године Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, на буџету, просечна 

оцена на предходној години студија 8,25 

 

26. Анђела (Срђан) Јовановић из Варварина,  

студент III године Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, на буџету,просечна 

оцена на предходној години студија 8,73 

 

27. Милица (Дејан) Максимовић из Горњег Катуна, 

студент II  године Факултета медицинских наука у Крагујевцу – Интегрисане академске студије 

фармације, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,13 

 

28. Сашка (Саша) Васић из Варварина,   

студент III године Факултета примењених уметности у Београду  –Примењена уметност, на буџету, 

просечна оцена на предходној години студија 9,00 

 

29. Алекса (Мирослав) Јевтић из Горњег Катуна,  

студент IV године Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу-Интегрисане академске студије 

архитектура, просечна оцена на предходној години студија 9,20 

 

30. Новак ( Драган) Милутиноић из Мале Крушевице,  

студент I године  мастер академских студија Факултета инжењерских наука у Крагујевцу – 

Машинско инжењерство, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,22 

 

31. Никола (Драган) Сврзић из Вараврина,  

студент IV године  Хемијског факултета у Београду – Биохемија, на буџету, просечна оцена на 

предходној години студија 8,75 

 

32. Јелена (Верица) Томић из  Варварина (Село), 
студент V године Фармацеутског факултета у Београду - Фармација, на буџету, просечна оцена на 

предходној години студија 8,76 

 

33. Јован (Гордан) Ђурђевић из Обрежа, 
студент III године Факултета медицинских наука у Крагујевцу - Интегрисане академске студије 

фармације,  на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,09 

 

34. Ивана (Драган) Сврзић из Горњег Катуна,  
студент II  године Филозофског факултета у Нишу - Интегрисане академске студије психологије,  на 

буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,62 

 

35. Александар ( Драган) Тодоровић из Обрежа, 
студент III године  Академија стуковних студија Шумадија, одсек Крушевац – Информатика и 

рачунарство,  на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,25 

 

36. Сара (Горан) Томић из Бошњана, 
студент II  године Економског факултета у Београду – Економија, пословно управљање и 

статистика, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,71 

 

37. Јована (Драгослав) Милетић из Горњег Катуна, 
студент II године  Факултета организационих наука у Београду – ИСИТ,  на буџету, просечна оцена 

на предходној години студија 8,60 

 

38. Алекса (Драгослав) Милетић из Горњег Катуна,  
студент I године мастер академских студија на Факултету организационих наука у Београду – 

Електронско пословање и управљање системима, Технологије електронског пословања,  на буџету, 

просечна оцена на предходној години студија 9,50 
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39. Снежана (Миломир) Игњатовић из Бошњана, 

студент II године Академије струковних студија Шумадија– Рачунарство и информатика,  на буџету, 

просечна оцена на предходној години студија 8,71 

 

40. Миљана ( Томислав) Томић из Маренова, 
студент II године Академије струковних студија Шумадија Одсек Крушевац - Фармацеутска 

технологија,  на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,63 

 

41. Владимир ( Радица) Здравковић из Маренова,  

студент I године мастер академских студија Пољопривредног факултета у Београду, на буџету, 

просечна оцена на предходној години студија 9,17 

 

42. Ивана (Саша) Луковић из Залоговца, 

студент IV године Рударско- геолошког факултета у Београду – Инжењерство нафте и гаса,  на 

буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,94 

 

43. Весна ( Славиша) Сврзић из Горњег Катуна, 

студент III године Факултета педагошких наука у Јагодини  – Учитељ,   на буџету, просечна оцена 

на предходној години студија 8,22 

 

44. Андријана ( Гордан) Чолаковић из Бачине, 

студент IV године Факултета организационих наука у Београду, Операциони менаџмент,  на буџету, 

просечна оцена на предходној години студија 9,25 

 

45. Јован (Добрица) Милутиновић из Варварина, 

студент III  године Економског факултета у Крагујевцу Пословна економија и менаџмент, на буџету, 

просечна оцена на предходној години студија 8,13 

 

46. Мартина (Милош) Момчиловић из Варварина (Село), 

студент II године Факултета уметности у Нишу – Сликарство, на буџету, просечна оцена на 

предходној години студија 9,44 

 

47. Јована (Горан) Ћосић Нолић из Обрежа, 

студент IV године  Факултета медицинских наука у Крагујевцу - Интегрисане студије фармације, на 

буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,58 

 

48. Александар (Ненад) Вићић из Горњег Катуна, 

студент IV године  Факултета организационих наука у Београду – Информациони системи и 

технологије, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,20 

 

49. Исидора (Миодраг) Димитријевић из Обрежа, 

студент VI године године Факултета медицински наука у Крагујевцу - Интегрисане академске 

студије медицине, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,43 

 

50. Матеја (Миодраг) Димитријевић из Обрежа, 

студент I године мастер академских студија Академије уметности Нови Сад -Утилитарна графика,  

на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,50 

 

51. Немања (Горан) Маринковић из Бошњана, 

студент III године Економског факултета у  Нишу –Рачуноводство, ревизија и финансијско 

управљање,  на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,06 

 

52. Виктор (Славољуб) Николић из Обрежа, 

студент III године Филозофског факултета у Нишу – Основне академске студије социјалне политике 

и социјалног рада,  на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,60 
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53. Мина  (Владимир) Вучковић из Варварина, 

студент III године Академије техничких струковних студија Београд Одсек Београдска политехника,   

– Заштита животне средине,  на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,11 

 

54. Силвија (Драган) Јаковљевић из Бачине, 

студент III године Фармацеутског факултета у Београду- Фармација,   на буџету, просечна оцена на 

предходној години студија 8,25 

 

55. Бобан (Горан) Јеремић из Обрежа, 

студент IV  године  Економског факултета у Нишу -  Рачуноводство, ревизија и финансијско 

управљање, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,50 

 

 

56. Катарина (Ђорђе) Комљеновић из Варварина, 

студент III  године  Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу – Француски језик и 

књижевност,  на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,76 

 

 

II                                               УСЛОВЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ 

НЕ ИСПУЊАВАЈУ СЛЕДЕЋИ УЧЕДНИЦИ КОНКУРСА 

 

1. Андрија (Гордан) Чолаковић из Бачине, 

студент IV  године Правног факултета у Београду, студијски програм – Право, просечна оцена на 

предходној години студија 8,25 

- статус: самофинансирајући студент 

 

2. Емилија (Милутин) Јовановић из Избенице, 

студент III године Медицинског факултета у Београду - Медицина, просечна оцена на предходној 

години студија 9,33 

- статус: самофинансирајући студент 

- неблаговремена пријава 
 

3. Милица (Радослав) Мијаиловић из Варварина, 

студент II године Високе здравствене школе стуковних студија у Београду, просечна оцена на 

предходној години студија 8,78 

- статус: самофинансирајући студент 

 

4. Марија (Светомир) Петровић из Обрежа ЈМБГ 1502001728228 

студент III године Академије струковних студија Јужна Србија- одсек за пословне студије Блаце- 

студијски програм Туризам, просечна оцена на предходној години студија 9,20 

- статус: самофинансирајући студент 
 

5. Милена (Бојан) Савић из Тољевца  

студент I  године мастер студија Академије струковних студија Београд Одсек Висока здравствена 

школа  – Струковни мастер – санитарно инжењерство,  просечна оцена на предходној години 

студија 9,19 

- статус: самофинансирајући студент 

 
6. Ања (Славољуб) Благојевић из Варварина, 

студент II године  Факултета за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић у Нишу, студијски 

програм –безбедност и криминалистика, просечна оцена на предходној години студија 8,80 

- Оснивач високошколске установе није Република Србија -  статус самофинансирајућег 

студента 

 

7.  Бабић Марина из Бачине,  поднела је пријаву заведену под бројем 67-73/2021-I од 

30.11.2021.године, без иједног прилога 
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III Висина студентске стипендије износи 9.000,00 динара месечно и исплаћује се у 

трајању од десет месеци у току календарске године. 

 

IV Међусобна права и обавезе даваоца и корисника стипендије утврдиће се уговором о 

стипендирању. 

 

V Против ове одлуке учесник конкурса може изјавити приговор Општинском већу 

општине Варварин у року од 8 дана од дана објављивања исте на сајту општине Варварин. 

 

VI Ову одлуку објавити на сајту општине Варварин varvarin.ls.gov.rs 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Конкурс за доделу студентских стипендија општине Варварин за школску 2021/2022. годину 

објављен је дана 15.11.2021.године и трајао је  до 30.11.2021.године.  

На конкурс  се пријавило 64 студената.  

Комисија за стипендирање студената упутила је предлог председнику општине Варварин за  

доделу 56 студентских стипендија а да се пријаве 7 учесника одбију услед неиспуњења услова 

конкурса ( самофинансирање; приватни факултет, неблаговременост пријаве), док се један 

студент одрекао општинске стипендију у корист стипендије за изузетно надарене ученике и 

студенте одобрене од Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

 

 Из свега изложеног, овом одлуком у ставу I додељује се 56 студентских стипендија а у 

ставу II одбија се пријава 7 учесника конкурса услед неиспуњења услова. 

 

 

Број: 67-78/2021-II 

У Варварину, 28.12.2021.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

 

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                   Виолета Лутовац Ђурђевић, доктор медицине 

 

 

                                                                             


