На основу члана 32. тачка 6, у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,
47/18 и 111/21-др.закон), члана 26. тачка 9. и члана 121. став 2. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 8. јула 2022. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ВИДОВДАНСКОЈ НАГРАДИ УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У циљу систематског, организованог и друштвено одговорног предузимања
мера и активности на стимулисању и пружању подршке талентованим ученицима
основних и средњих школа са територије града Краљева, установљава се
Видовданска награда и утврђују се услови за њену доделу.
Члан 2.
Видовданска награда додељује се ученицима за изузетне резултате
остварене у току једне школске године, који су из наставних предмета на
републичком и на међународним такмичењима и смотрама обављеним у складу
са Календаром такмичења и смотри ученика Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, освојили једно од прва три места.
Изузетно од става 1. овог члана Видовданска награда може да се додели
ученику за изузетне резултате на научним олимпијадама и светским и европским
такмичењима и првенствима у области спорта и уметности за децу школског
узраста које нису у организацији министарства надлежног за просвету или
министарства надлежног за омладину и спорт.
Видовданска награда додељује се и ђаку генерације завршних разреда у
основним и средњим школама.
Члан 3.
Видовданска награда додељује се сваке године на Видовдан, за текућу
школску годину.
Видовданска награда се додељује у виду захвалнице, чији је саставни део и
новчани износ.
Висину новчаног износа сваке године решењем утврђује градоначелник
града Краљева у складу са овом одлуком и финансијским могућностима града
Краљева.
Средства за доделу награде из члана 3. Одлуке обезбеђују се у буџету
града Краљева.
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УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ И ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ ВИДОВДАНСКЕ НАГРАДЕ
Члан 4.

-

Видовданска награда додељује се:
- ученику који је на републичком такмичењу или смотри освојио прво, друго
или треће место у појединачном наступу,
- ученику музичке школе који је на републичком такмичењу или смотри
освојио прво, друго или треће место у појединачном наступу,
- ученицима, члановима хора, оркестра, спортске и ученичке екипе који су на
републичком такмичењу или смотри освојили прво место,
- ученику који је на међународном такмичењу освојио прво, друго или треће
место у појединачном наступу или прво место у групном наступу.
Видовданска награда додељује се и ученику који је за изузетне резултате на
научним олимпијадама и светским и европским такмичењима и првенствима у
области спорта и уметности за децу школског узраста које нису у организацији
министарства надлежног за просвету или министарства надлежног за омладину и
спорт, освојио:
прво, друго или треће место у појединачном наступу или
прво место у групном наступу.
Члан 5.
У једној школској години ученик не може добити више од три награде по свим
основама.
Члан 6.
Право на награђивање најуспешнијих ученика остварује се подношењем
захтева основне или средње школе Одељењу за друштвене делатности Градске
управе града Краљева. Саставни део овог захтева чини списак ученика на нивоу
школе, којима се у складу са одредбама ове одлуке додељује Видовданска
награда, као и назив такмичења и доказ о месту освојеном на такмичењу.
Члан 7.
Право на награђивање ђака генерације у једној школи у текућој школској
години остварује се подношењем захтева основне или средње школе Одељењу за
друштвене делатности Градске управе града Краљева са именом и презименом
ученика који је проглашен за ђака генерације.
Члан 8.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за друштвене делатности
Градске управе града Краљева.
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Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“, а примењиваће се од 1.01.2023.године.

Скупштина града Краљева
Број:011-222/2022-I
Дана: 8. јула 2022. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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Образложење

Основ за доношење Одлуке о Видовданској награди ученицима основних
и средњих школа са територије града Краљева садржан је у Закону о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 127/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,
47/18 и 111/21-др.закон) у смислу да је локална самоуправа града Краљева на
овај начин хтела да унапреди услове основног и средњег образовања, мотивише
ученике за још бољи рад у школи и учествовање у ваншколским активностима и
да на транспарентан начин упозна јавност о њиховом залагању и успесима.
Одлука се доноси у условима када постоје могућности за обезбеђење буџетских
средстава у износима који се опредељују сваке године за те намене, уз приложену
процену финансијског ефекта, са којом је упознато за то надлежно Одељење за
привреду и финансије Градске управе града Краљева.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
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