
 Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 14. маја 2014. 

године, на основу члана 66. Закона о основном образовању и васпитању 

(„Службени гласник РС“, бр. 55/13), члана 46. Закона о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/13),  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 

 

 

О Д Л У К У 

  

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА КОЈИ 

СУ НА РЕПУБЛИЧКИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

ОСВОЈИЛИ НАГРАДЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком уређују се критеријуми за награђивање ученика из буџета 

градске општине Земун који су на републичким 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 која се односе, у складу са начелима и прописима о родној 

равноправности. 

 

Члан 3. 

 

 Награде из буџета градске општине Земун могу добити: 

- ученици основних школа из Земуна,  

- ученици средњих школа из Земуна,  

- ученици основних и средњих специјалних школа из Земуна. 

 

Члан 4. 

 

Градска општина Земун награђује ученике за освојена прва места на  

републичким такмичењима, као и за освојена прва, друга и трећа места на 

међународним такмичењима. 

 



 2 

Члан 5. 

 

Награде из члана 4. ове одлуке додељују се у новчаном износу за следеће 

образовне области: 

 

1. на републичким такмичењима: 

            Математика 

            Физика 

            Хемија 

            Биологија 

            Информатика 

            Страни језици 

            Остале науке (предмети) 

            Спорт 

 

2. на међународним такмичењима: 

            Математика 

            Физика 

             Информатика 

  Хемија 

  Биологија 

  Страни језици 

             Остале науке (предмети) 

             Спорт 

 

Члан 6. 

 

Решење о награђивању ученика 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 

освојено прво место на републичком такмичењу.  

 

 Новчани износ награде утврђен у ставу 1. овог члана увећава се за: 

- 100%  за освојено прво место на међународном такмичењу; 

- 50%   за освојено друго место на међународном такмичењу; 

- 25%   за освојено треће место на међународном такмичењу. 



 3 

Члан 8. 

 

 Ученик који је остварио резултате на републичком и међународном 

такмичењу и испуњава услове прописане овом одлуком, биће награђен за место 

које је освојио, на оба нивоа такмичења.  

 

 

Члан 9. 

 

 Захтев за доделу награде подносе основне и средње школе. 

 

 Захтеви се достављају у писаној форми са подацима о кандидату за награду 

са образложењем и доказом о постигнутом резултату, најкасније до 1. јуна текуће 

године. 

 

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“. 

 

 

Скупштина градске општине Земун 

Број: 06-329/2014-II/21 од 14. маја 2014. године 

 

 Тачност отправка оверава: 

    Секретар Скупштине Председник Скупштине  

  градске општине Земун градске општине Земун  

______________________ Ненад Врањевац, с.р. 

        Живота Јоцић  
              

 

 


