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Градске стипендије најбољим студентима
Свечаност поводом потписивања уговора о стипендирању студената града
Краљева за школску 2017/2018. годину организована је и ове године, за 50
најбоље рангираних стиудената града Краљева са просечном оценом током
студија од 9.88 до 8.72.
У присуству представника града Краљева и чланова Комисије за доделу
стипендија града Краљева за школску 2017/2018. годину, студенти који су
испунили услове потписали су уговоре, према којима ће им, у десет једнаких
месечних рата, бити исплаћено укупно 100.000 динара.
Према речима председнице Комисије за доделу стипендија студентима
града Краљева за школску 2017/2018. годину, начелнице Градске управе града
Краљева Јелене Бекчић Луковић, Комисија, коју је Решењем формирао
градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, имала је задатак да поступа по
поднетим пријавама и у складу са Одлуком о стипендирању студената изабере 50
најбољих.
„Радили смо искључиво по Одлуци о стипендирању. Имали смо могућност
да на овај начин финансирамо 50 студената, од укупно пријављених 73. Одлука
предвиђа да, уколико два или више кандидата имају исти просек оцена, приоритет
имају студенти са нижим просеком примања. Имали смо један такав случај, а
одбијене су три пријаве као неосноване јер нису били испуњени критеријуми
предвиђени Одлуком. У питању су студент докторских студија и два студента са
просечним оценама 8.15 и 8.00. Једна пријава је одбачена као недозвољена јер је
у питању корисница републичке стипендије, за једну пријаву је недостајала
документација“, изнела је податке председница Комисије Јелена Бекчић Луковић,
уз поруку да ће град сваке године подржавати најбоље студенте јер су они наша
будућност и наш понос.
Члан Градског већа града Краљева ресорно задужен за област образовања
Александар Цветковић је, обраћајући се студентима, истакао колико град
Краљево, вреднујући залагање, знање и успех студената, кроз стипендије које
дели, показује колико поштује њихове личне успехе.
„Ова финансијска помоћ вам неће променити живот, али вам може
олакшати и побољшати услове за професионални развој. Ви сте снага будућности
потребна овом граду и надам се да ћете своје пословне циљеве остварити баш
овде. Трудићемо се да на ове младе људе утрошимо више средстава у наредним
годинама. Надам се да ћете бити подједнако добри људи као што сте студенти“,
поручио је градски већник.
Свечаност поводом потписивања уговора, песмама „Богата сам имам свега“
и „Зажени се Риста Булумаче“, отвориле су ученице Одсека за традиционалну
музику Музичке школе „Стеван Мокрањац“ Краљево - Вера Столић и Џејлана
Османовић, у класи професорке Милице Грачанац.

