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Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 24. децембра 2013. године,
на основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07) и члана 15. став 1. тачка 3. Статута Градске општине Врачар
("Службени лист града Београда", број 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), д о н е л а
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА КОЈИ СУ НА
ГРАДСКИМ (ОКРУЖНИМ), РЕПУБЛИЧКИМ, РЕГИОНАЛНИМ И МЕЂУНАРОДНИМ
ТАКМИЧЕЊИМА ОСВОЈИЛИ НАГРАДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се уређују критеријуми за награђивање ученика из буџета градске
општине Врачар који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним
такмичењима освојили награде.
Члан 2.
Термини којима су у овој Одлуци означени положаји, професије, односно занимања,
изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на
којa се односе.
Члан 3.
Награду из буџета градске општине Врачар могу добити ученици који нису старији од 19
годинa, и то:
- ученици основних школа са Врачара, који имају пребивалиште на територији општине
Врачар,
- ученици основних школа са Врачара који немају пребивалиште на територији општине
Врачар, али су се за такмичења која се овом Одлуком награђују квалификовали резултатом
постигнутим на општинском такмичењу,
- ученици основних школа са Врачара који основно образовање настављају у
специјализованим школама и имају пребивалиште на територији општине Врачар,
- ученици који су завршили врачарску основну школу или су након похађања врачарске
основне школе наставили и завршили основно образовање у специјализованој школи, имају
пребивалиште на територији општине Врачар, освојили су награде на регионалним и
међународним такмичењима, али су се за та такмичења квалификовали резултатима
постигнутим на такмичењима која се организују за основне школе,
- ученици средњих школа са Врачара, који имају пребивалиште на територији општине
Врачар.
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Члан 4.
Градска општина Врачар награђује ученике за освојено прво, друго и треће место на
градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима.
Члан 5.
Награде из члана 4. додељиваће се у новцу за следеће образовне области:
а) на градским (окружним) такмичењима
Српски језик
Математика
Физика
Хемија
Биологија
Информатика
Страни језици
Остале науке (предмети)
б) на републичким такмичењима
Српски језик
Математика
Физика
Хемија
Биологија
Информатика
Страни језици
Остале науке (предмети)
в) на регионалним такмичењима (Балканијада и сл.)
Математика
Физика
Хемија
Биологија
Информатика
Страни језици
Остале науке (предмети)
г) на великим међународним такмичењима
Математика
Физика
Информатика
Остале науке (предмети)
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д) на међународним такмичењима по позиву
Математика
Физика
Информатика
Остале науке (предмети)
Износ награда које ће се додељивати у новцу, утврђује Веће градске општине Врачар
почетком календарске године, а у складу са Одлуком о буџету градске општине Врачар за ту
календарску годину.
Члан 6.
Награде за освојено друго место из области које су наведене у члану 5. ове Одлуке
додељиваће се у износу од 2/3 (две трећине) предвиђене награде за освојено прво место на
такмичењу.
Награде за освојено треће место на такмичењима из области које су наведене у члану 5.
ове Одлуке додељиваће се у износу од 1/3 (једне трећине) предвиђене награде за освојено прво
место на такмичењу.
Члан 7.
Ученик који је остварио резултате на градском (окружном) и републичком такмичењу и
испуњава услове прописане овом Одлуком, биће награђен за место које је освојио, на оба нивоа
такмичења, и поступаће се по захтевима поднетим најкасније до 1. новембра текуће године, за
претходну школску годину.
Независно од награђивања из претходног става овог члана, ученик који је на
регионалним и међународним такмичењима освојио више награда, може бити награђен само
једном у току буџетске године, за било коју од образовних области наведених у члану 5. ове
Одлуке, по сопственом избору.
Члан 8.
Захтев за награду може поднети: појединац, стручно тело основних и средњих школа,
стручне и научне институције.
Захтеви се достављају у писаној форми са образложењем и подацима о кандидату за
награду и доказом о постигнутом резултату, тј. освојеном првом, другом или трећем месту на
градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима.
Члан 9.
По захтеву за награђивање ученика за освојено прво, друго или треће место на градском
(окружном), републичком, регионалном и међународном такмичењу председник Градске
општине Врачар доноси Решење, на предлог начелника Управе Градске општине Врачар.
Члан 10.
Награде за ученике за освојено прво, друго и треће место могу се додељивати само до
висине средстава планираних у буџету за текућу годину за ту намену.
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Члан 11.
О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за буџет, привреду и друштвене
делатности и Служба за финансијске и заједничке послове Управе Градске општине Врачар.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града
Београда".
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