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Стипендије најбољим краљевачким студентима
Четрдесет троје младих Краљевчана, најбољих студената града, са
просечном оценом од 10.00 до 8.56, добило је стипендију града Краљева за
школску 2016/2017. годину – по 10.000 динара у десет месечних рата. Они су са
градом Краљевом потписали уговор о стипендирању.
Како је објаснио градоначелник Краљева др Предраг Терзић, ове године,
према најновијој одлуци, за стипендију града Краљева нису могли да конкуришу
студенти које већ стипендира држава. Из градског буџета за ово је обезбеђено пет
милиона динара, а на конкурс су се пријавила 43 студента која су испунила све
услове. Најбоље рангирана студенткиња је Марија Бојанић, студент друге године
Медицинског факултета у Београду, која је све досадашње испите положила са
чистим десеткама.
„Мислим да је добро што је град коначно донео одлуку, која је у складу са
Законом о ученичком и студентском стандарду, јер смо на тај начин омогућили
већем броју одличних студената да имају макар једну стипендију, како се не би
догађало да најбољи студенти истовремено примају и стипендију државе и
градску стипендију, док они који имају само мало нижи просек, остају без
средстава, а можда и без могућности да наставе студије“, образложио је
градоначелник Краљева др Предраг Терзић, изразивши очекивање да ће град
имати још добрих студената, који ће се враћати у Краљево и у њему градити
каријере.
Према речима председника Комисије за доделу стипендија, начелника
Градске управе Милоша Петровића, Комисија ове године није имала тежак
задатак, јер је, због нове одлуке, било мање пријављених студената.
„Биле су укупно 84 пријаве, али 31 је морала да буде одбачена јер смо,
провером евиденције Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
установили да ти пријављени већ остварују право на студентску стипендију, што
их је у старту елиминисало. Пет пријава је одбачено, зато што ти студенти нису
испуњавали услове конкурса, и пет жалби је одбијено“, рекао је Петровић.
Једна од потписника уговора о стипендирању са градом је и Марија Кораћ,
студенткиња друге године Факултета за физичку хемију у Београду.
„Уложила сам много труда и рада да освојим овако нешто, али је додела
стипендија доказ да се све то на крају, ипак, исплати. Важна је и материјална
страна, али је важније да све то неко цени“, сматра Марија, којој ће овај новац
много значити.
У кратком програму приликом потписивања уговора учествовали су ученици
- чланови ансамбла Етномузиколошког одсека Музичке школе „Стеван Мокрањац“
Краљево, са „Овчеполским ором“.

