На основу чланова 3. и 8. Одлуке о стипендирању студената града Краљева („Сл. лист града
Краљева“, бр. 25/16), Решења градоначелника града Краљева број: 011-10/2021-I од 12.01.2021. године
и Решења градоначелника о образовању Комисије за доделу стипендија студентима града Краљева за
школску 2020/21. годину број:011-11/2021-I од 13.01.2021. године
Комисија за доделу стипендија студентима града Краљева расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ГРАДА КРАЉЕВА
ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
Право учешћа на конкурсу имају студенти, који су на режиму финансирања из буџета Републике
Србије, под следећим условима:
1. да су држављани Републике Србије,
2. да имају пријављено пребивалиште на територији града Краљева најмање три године пре
расписивања конкурса,
3. да похађају I или II степен студија, почев од друге године основних студија,
4. да имају просечну оцену из претходних година студија преко 8,50 и
5. да ниједна година студија није обновљена.
За школску 2020/21. годину додељује се 50 стипендија у појединачном месечном износу од по
10.000,00 динара.
Уз пријаву на Конкурс прилажу се следећи докази:
1. уверење факултета о студирању на режиму финансирања из буџета РС, уписаној текућој години
студирања, просечној оцени из претходних година студија, уз доказ да ниједна година није обновљена;
2. фотокопију личне карте, односно очитану личну карту;
3. уверење о пребивалишту издато од стране Полицијске управе Краљево, као доказ да
студент/киња има пријављено пребивалиште на територији града Краљева најмање три године пре
расписивања конкурса;
4. Оригинал или оверена копија уверења о држављанству, не старија од шест месеци.
Тражена документа из тачке 3. и тачке 4. по захтеву студената прибављају се по службеној дужности у
складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18аутентично тумачење).
Пријаву на Конкурс, са потребном документацијом, доставити преко писарнице-шалтер 1, у приземљу
зграде Градске управе града Краљева, или на адресу Градска управа града Краљева, Одељење за
друштвене делатности, Комисији за доделу стипендија, Трг Јована Сарића бр. 1. Последњи дан за
пријаву на Конкурс је 12.03.2021. године. Конкурс је објављен у листу „Ибарске новости“, на огласној
табли Градске управе и на званичном сајту града Краљева www.kraljevo.rs. а као сервисна информација
емитоваће се на локалним телевизијским станицама. Образац пријаве за Конкурс преузима се на
шалтеру број 7 Градске управе града Краљева, или на званичном сајту града Краљева www.kraljevo.rs.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Право на студентску стипендију нема студент који је право на студенстску стипендију остварио у
складу са одлуком надлежног министарства за школску годину за коју град Краљево расписује конкурс
за доделу стипендија.
Обавештавају се учесници Конкурса да ће списак студената који остваре право на студентску
стипендију града Краљева бити достављен Министарству просвете, науке и технолошког развоја
сагласно чл. 10. и чл. 11. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр.
18/10, 55/13, 27-18-др. закон и 10/19). Чланом 10. став 13. Закона прописано је да је корисник
студентског кредита дужан да једнократно врати цео износ исплаћеног кредита ако истовремено
користи кредит, или стипендију другог даваоца. Чланом 11. став 14. Закона прописано је да право на
студентску стипендију нема студент који је право на студентску стипендију остварио у складу са одлуком
надлежног органа јединице локалне самоуправе, а ставом 15. истог члана да ће студент за кога се
утврди да је злоупотребом остварио право на студентску стипендију трајно изгубити право на исту.
Чланом 11а став 14. Закона прописано је да право на стипендију за изузетно надарене студенте нема
студент који је право на студентску стипендију, или кредит остварио у складу са одлуком надлежног
органа из буџета јединице локалне самоуправе, односно из буџета Републике Србије.
За сва допунска објашњења учесници Конкурса могу се обратити Одељењу за друштвене
делатности Градске управе града Краљева, канцеларија 304А-III спрат, или на телефон 306-112.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ГРАДА КРАЉЕВА
Број: __/21 од 24.02.2021. године
Председница
Јелена Бекчић, дипл. правница

