
  На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фондације "Петар 
Богавац - Анђелко Савић" ("Службени лист општине Краљево", број 17/97 и 2/98), 
члана 14. став 2. Статута Фондације "Петар Богавац - Анђелко Савић" ("Службени 
лист општине Краљево", број 2/98), члана 4.  Правилника о додељивању 
материјалне помоћи из средстава Фондације "Петар Богавац - Анђелко Савић" 02-
12-2/15,  
   УПРАВНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ "ПЕТАР БОГАВАЦ – 
АНЂЕЛКО САВИЋ" је на дванаестој седници одржаној дана 28.10.2015. године, 
разматрајући текст Конкурса за доделу једнократних новчаних помоћи ученицима, 
донео следећу 
 
 

О Д Л У К У 
 
    І РАСПИСУЈЕ СЕ Конкурс за доделу једнократних новчаних 
помоћи ученицима  средњих школа за 2015. годину, следеће садржине: 
 

   „Право учешћа на Конкурсу имају следеће категорије корисника, 
који уз пријаву, која се преузима на сајту града Краљева (адреса сајта: 
www.kraljevo.org - огласна табла) или на шалтеру број 4. Градске управе града 
Краљева, доставе следећу документацију у оригиналу или овереној копији: 
 

1. Редовни ученици друге, треће године за трогодишње средње 
 школе, друге, треће и четврте године за четворогодишње средње школе и студенти 
прве године факултета или више школе са постигнутим одличним општим успехом 
у претходним школским годинама (појам школске године дефинисан Законом) и 
просеком већим од 4,49, са пребивалиштем на територији града Краљева за 
школску годину која предходи школској години у којој се расписује овај конкурс  и 
који су лошег материјалног стања, са просеком примања по члану домаћинства у 
периоду јануар-јун текуће године, испод 30% од просечне месечне зараде 
исплаћене у граду Краљеву према последњим званично објављеним подацима 
(месечни просек) на дан расписивања конкурса, односно који је по члану 
домаћинства испод 15.366,30 динара у бруто износу (са порезом и доприносом), 
достављају: 
 

1) уверење о просечној оцени у претходним школским годинама 
(за ученика ІІ, III, односно ІV разреда средње школе, односно 
студента I године факултета или више школе); 
2) уверење да је редован ученик средње школе која се 
финансира у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања у тренутку подношења пријаве (школска 
2015/2016.година), а за  студенте прве године факултета или 
више школе, да је био редован ученик средње школе, која се 
финансира у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања, (школска 2014/2015.година за студенте ); 
3) доказ о пребивалишту на територији града Краљева, за 
школску годину која предходи школској години у којој се 
расписује овај конкурс (важећа лична карта са чипом-очитана 
или важећа лична карта без чипа- копија предње и задње стране 
или важећи пасош- копија прве и друге стране или потврда о 
пребивалишту издата од ПУ Краљево) ; 
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                                    4) доказ о материјалном стању:  

           -потврде о просечним месечним примањима за све 
запослене (чланове заједничког породичног домаћинства), 
исказане у бруто износу (са порезом и доприносом) 
исплаћене у периоду од: 01.01. - 30.06.2015.године,  
Напомена: образац потврде о оствареним просечним 
месечним примањима за запослене преузима се на сајту 
града Краљева (www.kraljevo.org - огласна табла) или на 
шалтеру  Градске управе града Краљева,  

                -уверење-потврда о приходу од обављања 
самосталних делатности издато од Пореске управе у периоду 
од: 01.01.-30.06.2015.године,              

5) оверену изјаву два сведока о заједничком домаћинству са 
наведеним презименом и именом, ЈМБГ, местом 
становања, сродством и занимањем сваког члана 
заједничког домаћинства. 

              
 
    2. Редовни ученици друге, треће године за трогодишње средње 
школе, друге, треће и четврте године за четворогодишње средње школе и студенти 
прве године факултета или више школе, који су постигли запажене резултате из 
области знања, науке, уметности и спорта у школској 2014/2015. години, освајањем 
једног од прва три места, односно једног од прва два места, односно првог места 
појединачно или у тиму, групи, музичком саставу и слично на званичном 
међународном, републичком или окружном-регионалном такмичењу или првенству 
која организује надлежно Министарство, односно према Програму - Календару 
такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2014/2015.годину 
надлежног Министарства или статус државног репрезентативца у екипном спорту у 
спортској дисциплини чланици Олимпијског комитета Србије, у школској години која 
предходи години у којој се расписује конкурс са пребивалиштем на територији града 
Краљева за школску годину која предходи школској години у којој се расписује овај 
конкурс, без обзира на материјални статус,  достављају: 
 

- доказ о освојеном једном од прва три места на међународном 
такмичењу, једном од прва два места на републичком 
такмичењу или првом месту на окружном-регионалном 
такмичењу из области знања, науке, уметности и спорта у 
2014/2015. години (оверена копија дипломе, оригинал 
уверења, потврде и сл. се подносе за сваки ранг такмичења 
појединачно), издат од стране надлежног Министарства 
или Гранског спортског савеза Србије; 

- доказ да је стандарни члан државне репрезентације у 
екипном спорту у спортској дисциплини чланици Олимпијског 
комитета Србије у 2015. години (оригинал потврде, уверења и 
сл.) издат од стране надлежног Министарства или 
Гранског спортског савеза Србије; 

- уверење да је редован ученик средње школе која се 
финансира у складу са Законом о основама система 
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образовања и васпитања у тренутку подношења пријаве 
(школска 2015/2016.година), а за  студенте прве године 
факултета или више школе, да је био редован ученик средње 
школе, која се финансира у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања, (школска 2014/2015. 
година за студенте ); 

- доказ о пребивалишту на територији града Краљева, за 
школску годину која предходи школској години у којој се 
расписује овај конкурс (важећа лична карта са чипом-очитана 
или важећа лична карта без чипа- копија предње и задње 
стране или важећи пасош- копија прве и друге стране или 
потврда о пребивалишту издата од ПУ Краљево) ; 

 
  Број једнократних новчаних помоћи по напред наведеним 
критеријумима, за све категорије појединачно,  утврђује Управни одбор Фондације у 
складу са Финансијским планом Фондације, на седници на којој доноси Одлуку о 
додељивању једнократне материјалне помоћи, пре доношења напред наведене 
Одлуке.  
    Пријаву на конкурс са потребном документацијом предати на 
шалтеру број 4. Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића број 1. 
 
   Конкурс је отворен до закључно са 16.11. 2015. године, до 
15.00 часова.  
 
   Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
    
                                    Одлуку о додели једнократних материјалних помоћи, Управни 
одбор Фондације ће донети у року од 15 дана од дана завршетка конкурса, на 
основу  критеријума из Правилника о додељивању материјалне помоћи из 
средстава Фондације "Петар Богавац – Анђелко Савић" и иста ће бити јавно 
оглашена на огласној табли Градске управе града Краљева и на сајту града 
Краљева (адреса сајта:www.kraljevo.org – огласна табла)“. 
   ІІ Текст конкурса утврђен тачком 1. ове одлуке објавити у листу 
"Ибарске новости" од 30. октобра  2015. године, на сајту града Краљева и на 
огласној табли Градске управе града Краљева. Са расписаним јавним Конкурсом и 
текстом Конкурса упознати све средње школе са територије града Краљева 
електронском поштом и потенцијалне кориснике обавестити путем сервисних 
информација у информативним емисијама локалних телевизија. 
   ІІІ Утврђује се рок за подношење пријава на Конкурс са 
прописаном документацијом од дана објављивања текста Конкурса у листу 
"Ибарске новости" до закључно са 16.11.2015. године, као последњим даном за 
подношење пријава са комплетном потребном документацијом. 
    ІV Одлуку доставити: Одељењу за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева,  "Ибарским новостима" Краљево и уз материјал са 
седнице. 
 
 УПРАВНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ "ПЕТАР БОГАВАЦ - АНЂЕЛКО САВИЋ" 
          Број:02-12-3/15-VI, дана 28.10.2015. године 
 
       ПРЕДСЕДНИК УО ФОНДАЦИЈЕ 
 

                                      Сретен Јовановић  


