На основу члана 32. став 1. тачка 6. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 26. тачка 9. и чланом 121. став 2. Статута
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), а у
складу са вољом покојног Анђелка Савића исказаном у тестаменту сачињеном и
потписаном дана 15. септембра 1924. године,
Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ „АНЂЕЛКО САВИЋ''
РЕДОВНИМ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
КРАЉЕВА

І ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и критеријуми, обим, начин и поступак
доделе једнократне новчане награде „Анђелко Савић'' редовним ученицима
средњих школа (у даљем тексту: новчана награда) са територије града Краљева.
Члан 2.
Средства за остваривање права из члана 1. ове одлуке обезбеђују се у
буџету града Краљева.
Укупан износ средстава за доделу новчане награде утврђује се у висини од
0,2% прихода од пореза планираних Одлуком о буџету града Краљева за
календарску годину у којој се расписује конкурс.
Градоначелник града Краљева доноси решење о броју једнократних новчаних
награда и износу појединачне једнократне новчане награде „Анђелко Савић'' за
календарску годину у којој се расписује конкурс.
Члан 3.
Право на новчану награду имају редовни ученици средњих школа, почев од
друге године, које се финансирају у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања, који су слабијег материјалног статуса, са оствареним
одличним успехом у школи и са пребивалиштем, односно боравиштем за избегла и
расељена лица са КиМ, на територији града Краљева најмање годину пре
расписивања конкурса.

ІІ ПОСТУПАК, КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ
НАГРАДЕ
Јавни конкурс
Члан 4.
Новчана награда додељује се ученицима из члана 3. ове одлуке на основу
јавног конкурса објављеног у локалним средствима информисања и на сајту града
Краљева (www.kraljevo.rs).
О конкурсу се заинтересовани ученици могу информисати и у школама које
похађају.
Јавни конкурс за доделу новчане награде расписује Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Краљева једном годишње.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Члан 5.

-

Текст јавног конкурса садржи:
услове за доделу новчане награде,
број једнократних новчаних награда које се додељују,
износ појединачне новчане награде,
попис конкурсне документације коју је потребно доставити уз пријаву,
рок за подношење пријава,
место и начин достављања пријаве,
рок за доношење решења о додели новчане награде и
начин објављивања одлуке.
Члан 6.

Пријаву на конкурс за доделу новчане награде може поднети редован ученик
средње школе под следећим условима:
- да је држављанин Републике Србије,
- да има пребивалиште, односно боравиште за избегла и расељена лица са КИМ,
на територији града Крaљева најмање једну годину пре расписивања конкурса,
- да је редован ученик средње школе која се финансира у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања, почев од друге године,
- да је у средњој школи у претходним школским годинама, постигао просечну оцену
4,50 и већу,
- да је просек примања по члану заједничког породичног домаћинства у периоду
јануар-децембар претходне године у висини од 50% и нижи од просечне месечне
зараде исплаћене у граду Краљеву према званично објављеном податку за
претходну годину, где се под члановима заједничког породичног домаћинства
подразумевају родитељи и браћа и сестре подносиоца пријаве.
Члан 7.
Неблаговремене пријаве на конкурс неће се узимати у разматрање.

Члан 8.
Рок за допуну документације је три дана од дана пријема обавештења о
допуни исте.
Уколико се у остављеном року не достави тражено, пријава ће се одбацити
као непотпуна.
Члан 9.
Критеријуми за доделу новчане награде су:
1) материјално стање прописано чланом 6. алинеја 5. ове одлуке и
2) успех редовног ученика средње школе у претходним школским годинама
исказан средњом оценом са две децимале.
Члан 10.
Материјално стање и општи успех исказују се бројем бодова који по оба
основа укупно износи максимално 100 бодова.
1) По основу материјалног стања редовни ученик средње школе може да
оствари највише 60 бодова и то:
са просеком примања по члану домаћинства од 0,00 - 20,00% од просечне
месечне зараде исплаћене у граду Краљеву према званично објављеном податку
за претходну годину...........................................................................................60 бодова
са просеком примања по члану домаћинства од 20,01 - 35,00% од просечне
месечне зараде исплаћене у граду Краљеву према званично објављеном податку
за претходну годину...........................................................................................50 бодова
са просеком примања по члану домаћинства од 35,01 - 50,00% од просечне
месечне зараде исплаћене у граду Краљеву према званично објављеном податку
за претходну годину...........................................................................................40 бодова
2) По основу постигнутог одличног општег успеха у претходним
школским годинама, редовни ученик средње школе може остварити највише 40
бодова и то:
- за остварени општи успех са просечном оценом од 5,00............................40 бодова
- за остварени општи успех са просечном оценом од 4,90 - 4,99.................35 бодова
- за остварени општи успех са просечном оценом од 4,80 - 4,89..................30 бодова
- за остварени општи успех са просечном оценом од 4,70 - 4,79..................25 бодова
- за остварени општи успех са просечном оценом од 4,60 - 4,69..................20 бодова
- за остварени општи успех са просечном оценом од 4,50 - 4,59..................15 бодова
Општи успех исказује се тако што се збир средњих оцена за све године
школовања подели бројем година школовања.
Рангирање редовних ученика средњих школа по оба основа добија се
сабирањем броја бодова остварених по основу општег успеха и броја бодова
добијених по основу материјалног стања.
У случају истог броја бодова предност има онај ученик који по критеријуму
материјалног стања има више бодова.

Конкурсна документација
Члан 11.
Подносиоци пријаве по расписаном јавном конкурсу уз пријаву достављају:
1) доказ о материјалном стању за претходну годину у односу на годину за
коју се расписује конкурс, који укључује:
- потврде о просечним примањима,
- уверења о приходу од обављања самосталних делатности издата од
Пореске управе,
- уверења Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о исплаћеним
пензијама (старосним, инвалидским и породичним),
- износ алиментације код једнородитељских породица,
- за лица која нису у радном односу доказ о незапослености;
2) изјаву о заједничком породичном домаћинству са наведеним именом и
презименом, сродством, местом становања и занимањем сваког члана заједничког
породичног домаћинства,
- за ученике без родитељског старања решење надлежног Центра за
социјални рад,
3) уверење о оствареној просечној оцени у претходним школским годинама,
по школским годинама, са констатацијом да је ученик уписан, односно није уписан у
текућу школску годину (у другу и трећу годину за трогодишње средње школе,
односно у другу, трећу и четврту годину за четворогодишње школе),
Уверења о држављанству, као и о пребивалишту, односно боравишту за
избегла и расељена лица са КИМ, на територији града Краљева прибављају се по
службеној дужности уколико подносиоци желе.
Поступак одлучивања
Члан 12.
Решење о додели новчане награде доноси Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Краљева, у року од 30 дана од дана завршетка
конкурса и објављује се на огласној табли Градске управе града Краљева и на сајту
града Краљева (www.kraljevo.rs).
Члан 13.
На решење о додели новчане награде може се изјавити жалба Градском већу
града Краљева у року од осам дана од дана објављивања исте.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о додели новчане
награде „Анђелко Савић“ редовним ученицима средњих школа („Службени лист
града Краљева“, број 32/18), осим одредбе члана 9. став 1, која престаје да важи
31.12.2022. године.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“, осим члана 2. став 2. који ће ступити на снагу и
примењиваће се од 01.01.2023. године.

Скупштина града Краљева
Број:011-35/2022-I
Дана: 11. фебруара 2022. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж.саобраћаја, с.р.

