РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
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Број: 96-77/2013-VIII/9
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Београд, Његошева 77
Скупштина Градске општине Врачар je, на седници одржаној 24. децембра 2013. године,
на основу 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 НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Члан 1.
Овом Одлуком се ближе утврђујe поступак награђивања ученика и студената из буџета
Градске општине Врачар.
Члан 2.
Термини којима су у овоj Одлуци означени положаји, професије, односно занимања,
изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на
којa се односе.
Члан 3.
Градска општина Врачар награђује:
1. ученике основних школа носиоце признања "Вукова диплома" и признања "ђак генерације",
2. ученике средњих школа носиоце признања "Вукова диплома" и признања "ђак генерације",
3. ученикe који су на завршном испиту у основном образовању и васпитању, односно испиту
којим се процењује степен остварености општих и посебних стандарда у основном образовању
и васпитању, постигли најбоље резултате,
4. ученике и студенте учеснике међународних студијских путовања, међународних научних
скупова или постдипломских студија, квалитативно другачијих од постојећих у образовном
систему у Србији.
Члан 4.
Градска општина Врачар неће наградити ученике који су награђени на другој градској
општини по основу наведеном у члану 3. став 1. тачка 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Награда из члана 3. став 1. тачка 4. може бити додељена ученику/студенту једном
годишње.
Члан 6.
Награде за ученике наведене у члану 3. став 1. тачка 1, 2. и тачка 3. ове Одлуке, ће се
додељивати за резултате остварене у текућој години.
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Члан 7.
Податке о резултатима ученика наведених у члану 3. став 1. тачка 1. и 2. ове Одлуке
достављају школе у којима су ученици стекли основно, односно средњошколско образовање.
Податке о резултатима ученика наведених у члану 3. став 1. тачка 3. ове Одлуке
достављају школе у којима је обављен завршни испит, односно испит којим се процењује
степен остварености општих и посебних стандарда у основном образовању и васпитању.
Ученици и студенти наведени у члану 3. став 1. тачка 4. достављају доказ о наступању
околности за награђивање по овој Одлуци (потврда, позивно писмо и сл.).
Члан 8.
Одлуком о буџету Градске општине Врачар за сваку буџетску годину опредељују се
средства за награђивање.
Награде ће се додељивати само до висине средстава планираних у буџету за текућу
годину за ту намену.
Члан 9.
Веће Градске општине Врачар за сваку буџетску годину ће донети Одлуку о врсти,
обиму и критеријумима за награђивање ученика и студената из буџета Градске општине
Врачар.
Члан 10.
Председник Градске општине Врачар, на предлог начелника Управе Градске општине
Врачар, доноси Решење о награђивању ученика и студената из буџета Градске општине Врачар.
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".
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-77/2013-VIII/9 - 24. децембар 2013. године
ПРЕДСЕДНИЦА
др Тијана Благојевић,с.р.
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