Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 21. септембра
2018. године, на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 49. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17), члана 7. став 1. и
члана 16. став 1. тачка 4. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда“, бр. 43/13 - пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
О НАГРАЂИВАЊУ НАСТАВНИКА И ПРОФЕСОРА ЗЕМУНСКИХ
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
Члан 1.
Овом одлуком уређују се критеријуми за награђивање наставника и
професора чији су ученици на републичким и међународним такмичењима
освојили награде.
Награда се састоји из плакете и новчаног дела 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 која се односе, у складу са начелима и прописима о родној
равноправности.
Члан 3.
Награде из буџета Градске општине Земун могу добити:
- наставници основних школа из Земуна,
- професори средњих школа из Земуна,
- наставници основних и средњих специјалних школа из Земуна.
Члан 4.
Градска општина Земун награђује наставнике и професоре основних и
средњих школа, чији су ученици освојили награде на републичким и/или
међународним такмичењима.
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Наставник или професор јесте наставник или професор ученика који се
такмичи у једном или више индивидуалних предмета и припрема ученика за
републичко или међународно такмичење, издаје ученику упутства за наступ на
такмичењу и физички присуствује такмичењима.
Члан 5.
Награде из члана 4. ове одлуке додељују се у новчаном износу за следеће
образовне области:
Математика
Физика
Хемија
Биологија
Информатика
Страни језици
Остале науке (предмети)
Спорт
Члан 6.
Решење о награђивању наставника и професора доноси Веће Градске
општине Земун, у складу са овом одлуком и планираним средствима за ову намену
Одлуком о буџету Градске општине Земун за текућу годину.
Члан 7.
Решењем из члана 6. ове одлуке утврђује се новчани износ награде за
републичка и међународна такмичења и број награда у текућој години.
Члан 8.
Наставници и професори награђених ученика, из једног или више предмета,
могу остварити право на једну награду из највишег нивоа такмичења.
Члан 9.
Предлог за доделу награде подносе директори основних и средњих школа у
писаној форми, са подацима о кандидату за награду са образложењем и доказом о
постигнутом резултату, најкасније до 10. јуна текуће године.
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Члан 10.
О реализацији ове одлуке стараће се Управа Градске општине Земун.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Београда“.
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