
17.05.2021. 
Краљево помаже својим најбољим студентима – потписани уговори о 
стипендирању  

 
Педесет најбољих студената из Краљева добиће и ове године од свог града 

по 100.000 динара, у десет једнаких месечних рата. Стипендије високошколцима 
са најбољим просеком током студија град Краљево додељује већ традиционално, 
по расписном конкурсу, а у складу са Одлуком о стипендирању студената града 
Краљева.  
 На скромној свечаности организованој у складу са епидемиолошким 
приликама, градоначелник Краљева др Предраг Терзић је са студентима потписао 
уговоре о стипендирању за школску 2020/2021. годину. Како је истакао, јако је 
важно да град настави да помаже својим најбољим студентима, али и да се они, 
по завршеном школовању, врате у родни град, чије су непроцењиво благо. 

„Надам се да ће се студенти враћати у Краљево, да неће куповати карту у 
једном смеру као што је то годинама, па и деценијама уназад, био обичај. Наши 
најбољи студенти су одлазили у Нови Сад, Београд, Крагујевац, тамо после 
завршених студија остајали да живе и веома мали број њих се враћао у Kраљево. 
Мислим да ће данас, када смо отворили нове фабрике, када се у Kраљеву 
отварају нове фирме, у њима наћи место и да ће наши најбољи студенти у свом 
граду градити своју каријеру“, сматра др Терзић. 

Својим младим суграђанима је поручио: 
„Краљево је град који напредује, у коме се отварају радна места. Сви 

заједно треба да помогнемо његовом развоју. Ви сте елита града Краљева, 
мислим да би било лепо да бар један део те елите остане у граду у којем је рођен. 
Треба учити, треба се школовати, завршавати факултете, али треба се и вратити.“   

Потписивању и додели уговора присуствовале су и руководилац Школске 
управе Бојана Маринковић и начелница Градске управе града Краљева Јелена 
Бекчић, која је и председница Комисије за доделу стипендија студентима града 
Краљева.  

Како је с поносом истакла председница, Комисија је имала леп, али и тежак 
задатак да, од мноштва добрих ђака и добрих студената, издвоји најбоље. На 
Конкурс, објављен на званичном сајту града Краљева и у средствима 
информисања, јавило се укупно 80 студената, који су рангирани у складу са 
критеријумима Одлуке о стипендирању. Она је честитала најбољим студентима и 
њиховим родитељима, уз напомену да је улагање у образовање најбоље улагање 
будући да, како је рекла, „највећа нада једне земље лежи управо у образовању“. 
 „Молим најбоље студенте да, кад заврше студије, имају у виду и овај град у 
коме су поникли. Надам се искрено да ће се вратити и да ће допринети свом 
граду, а овом приликом ми помажемо њима и трудићемо се и наредне године и 
свих наредних, ако је могуће, и да увећамо ову помоћ“, рекла је председница 
Комисије за доделу стипендија Јелена Бекчић.  

Најбољих педесет студената града Краљева у школској 2020/2021. години 
имају просечну оцену од 10.00 до 8.82.  

Студирају на Економском, Фармацеутском, Правном, Медицинском, 
Биолошком, Православном богословском, Електротехничком, Филолошком, 



Филолошко-уметничком, Филозофском, Природно-математичком факултету, 
Факултету примењених уметности односно организационих наука, Академији 
струковних студија, Факултету за хотелијерство и туризам, Факултету за 
машинство и грађевинарство, Факултету безбедности, али и музичке уметности 
односно техничких наука, Стоматолошком факултету, Високој здравственој 
школи... у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу, али и у свом граду. 
 


