
            На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 11а. став 19. 
Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 
18/10 и 55/13) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст), 
 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 2. септембра                 
2016. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 
 

Члан 1. 
 
 Овом одлуком утврђују се услови за стипендирање студената који су на 
режиму финансирања из буџета Републике Србије и имају пребивалиште на 
територији града Краљева. 
 

Члан 2. 
 
 Средства за доделу стипендија утврђују се Одлуком о буџету града 
Краљева за календарску годину. 
 

Члан 3. 
 
 Стипендије из члана 1. ове одлуке додељују се на основу конкурса 
објављеног у локалним средствима јавног информисања. 
 За сваку школску годину расписује се нови конкурс и врши расподела 
стипендија. 
 

Члан 4. 
 
 Право из члана 1. ове одлуке остварују редовни студенти, држављани 
Републике Србије, који имају пријављено пребивалиште на територији града 
Краљева најмање три године пре расписивања конкурса, похађају први или 
други степен студија, почев од друге године основних студија, са просечном 
оценом изнад 8,50 и под условом да ниједна година није обновљена. 
 Право на студентску стипендију нема студент који је право на студентску 
стипендију остварио у складу са одлуком надлежног министарства за школску 
годину за коју град Краљево расписује конкурс за доделу стипендија. 
 

Члан 5. 
 
 Стипендија се исплаћује преко пословне банке у десет месечних рата. 
  

Члан 6. 
 



 Број корисника и износ по кориснику утврђују се посебном одлуком 
градоначелника града Краљева. 
 
 

Члан 7. 
 
 О додели стипендија одлучује Комисија за доделу стипендија (у даљем 
тексту: Комисија), на основу мерила и критеријума утврђених овом одлуком. 
 Комисија има председника и шест чланова које именује градоначелник 
града Краљева посебним решењем. 
           За члана Комисије обавезно се именује један члан Градског већа града 
Краљева. 
 

Члан 8. 
 
 Комисија почетком календарске године расписује конкурс за доделу 
стипендија. 
 Конкурсом се оглашавају услови за доделу стипендије, број стипендиста, 
висина стипендије, потребна документа и рокови за пријаву на конкурс. 
 
 

Члан 9. 
 
 Редослед студената за доделу стипендије утврђује се на основу 
постигнутог просека оцена из претходних година студија, у складу са чланом 4. 
ове одлуке. 
 У случају када више кандидата имају исти просек оцена, редослед 
студената за доделу стипендија утврђује се на тај начин да предност имају 
студенти са нижим просеком примања по члану домаћинства. 
          У случају подударности услова из става 2. овог члана, предност имају 
студенти који нису били корисници стипендије из ове одлуке. 
 
 

Члан 10. 
 
 Против одлуке Комисије може се изјавити жалба Градском већу града 
Краљева у року од осам дана од дана доношења одлуке Комисије.  
 Приликом одлучивања по жалби у гласању не учествује члан Градског 
већа који је члан Комисије. 
 
 

Члан 11. 
 
 Стипендија се додељује без обавезе враћања. 
 
 
 
 
 

Члан 12. 



 
 Кориснику стипендије обуставља се исплата стипендије за текућу годину 
у следећим случајевима: 

- ако му престане држављанство Републике Србије, 
- ако промени пребивалиште ван територије града Краљева, 
- ако се утврди да је стипендија додељена на основу нетачно приказаних 

података и 
- ако се утврди да је студент напустио редовно школовање. 

 
 

Члан 13. 
 

 Уколико у току коришћења права на стипендију наступе промене 
(престанак држављанства, промена пребивалишта, напуштање редовног 
школовања...), корисник стипендије је у обавези да насталу промену пријави 
одмах, а најкасније у року од 10 дана од настанка промене, како би се извршила 
обустава исплате стипендије. Неосновано исплаћен износ стипендије корисник 
је дужан да врати у буџет града Краљева. 

 Корисник права из ове одлуке који је остварио право на основу нетачно 
приказаних података дужан је да надокнади штету. 

 
 

  Члан 14. 
 
 О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева, које у сваком тренутку може и да изврши 
проверу испуњености околности предвиђених чланом 12. ове одлуке. 
 
 

  Члан 15. 
 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о стипендирању 
студената града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/13). 
 
 

  Члан 16. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“. 
    
 
Скупштина града Краљева                                           
Број: 011-155/2016-III                                                                    
Дана:  2. септембра 2016. године                                                      
 
                                                                                        Председник 
                                                                            Скупштине града Краљева 
 
                                                                   Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја 


