
           ПРЕДЛОГ 

На основу чл. 160. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.  гласник РС“, 
бр. 88/2017), чл. 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 др. Закон и 101/2016 – др. Закон) и чл. 41. став 1. тачка 5. Статута општине Димитровград 
(''Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16), Скупштина општине 
Димитровград на седници одржаној ____________ донела је: 

 

О Д Л У К У 
о награђивању ученика основних и средњих школа са територије општине Димитровград 

 
I Опште одредбе  

 

Члан 1. 
 Овом Одлуком се утврђују услови, поступак и начин награђивања ученика основних и 
средњих школа са територије општине Димитровград. 

 

II Награде 
 

Члан 2. 
У циљу подстицаја ученика за постизање бољих резултата у образовно васпитном раду и 

слободним активностима општина Димитровград награђује: 

1. Ученике за постигнуте изузетне резултате у:  

 Успешном представљању школа на такмичењима организованим од стране надлежног 
министарства Владе Р. Србије. 

 Постигнутим изузетним резултатима у оквиру свог образовно васпитног рада.  
 

III Поступак остваривања права 
 

Члан 3. 
Предлог за награђивање ученика за постигнуте изузетне резултате у области успешног 

представљања школе на такмичењима подносе директори школа Општинском већу општине 
Димитровград најкасније до 15.09. текуће године за претходну школску годину. 

Изузетно од става 1 овог члана, директори школа достављају списак ученика петог, шестог, 
седмог и осмог разреда основне школе и прве, друге, треће и четврте године средње школе, као и 
име и презиме ученика основне или средње школе.   

 

IV Висина награда 
 

Члан 4. 
Општина Димитровград награђује новчаним износом ученике основних и средњих школа који 

су на окружним и републичким такмичењима постигли значајне резултате и то: 

 за освојено прво или друго место на званичном републичком такмичењу, 
организованом од стране надлежног министарству Владе Републике Србије – 
новчани износ 20. 000,00 RSD. 

 За треће место на званичном републичком такмичењу, организованом од стране 
надлежног министарству Владе Републике Србије – новчани износ 15. 000,00 
RSD 

 За освојено прво, друго или треће место на окружном такмичењу и/или 
међуокружном 7.000,00 RSD. 



 
Општина Димитровград награђује новчаним износом ученике основних и средњих школа који 

су Одлуком Наставничког већа и то: 
- Ученици разреда – износом у висини до републичке ученичке стипендије, који се 

одређује Закључком општинског већа општине Димитровград и исплаћује се у 
десет једнаких месечних износа.   

- Ученици школа – износом у висини до републичке студентске стипендије који се 
одређује Закључком општинског већа општине Димитровград и исплаћује се 
једнократно.  

 
Члан 5. 

Ученици имају право само на једну награду из чл. 4 став 1. ове Одлуке и то у износу за 
најбољи пласман по предмету.  

Награда из чл. 4 став 2 се додељује ученицима независно од доделе награде по основу из чл. 
4 став 1 ове Одлуке.  

 
V Прелазне одредбе 

 
Члан 6. 

 Средства за спровођење ове Одлуке обезбеђују се у буџету Општине Димитровград. 
 

Члан 7. 
 Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу града Ниша и 
огласној табли Скупштине општине Димитровград. 
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о награђивању ученика и 
просветних радника  основних и средњих школа са територије општине Димитровград (Сл. лист 
града Ниша 134/16) 
 

Образложење: 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у Закону о основама система образовања и 
васпитања („Сл.  гласник РС“, бр. 88/2017) где законодавац у чл. 160 прописује да локалне 
самоуправе могу издвајати додатна средства у погледу повећања квалитета образовања на 
локалном нивоу.  

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 др. Закон и 101/2016 – 
др. Закон) у члану 32. став 1. тачка 6. овлашћује Скупштину општине да „доноси прописе и друге 
опште акте“. 

Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 
156/16), у члану 41. став 1. тачка 5. такође овлашћује Скупштину општине да „доноси прописе и 
друге опште акте“. 

Суштински основ за доношење ове Одлуке налази се у опредељењу општине Димитровград 
за стално улагање у образовање, јер само на тај начин, стварањем младих и образованих кадрова, 
можемо бити конкурентни у данашњем свету.  
 
 
Број: _________________________ 
У Димитровграду, ____________2017. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

     ПРЕДСЕДНИК,   
 

 


