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На основу члана 7. и 8. Одлуке о образовању фонда за подстицање учења, научног и 
уметничког стваралаштва ученика и студената града Лознице („Службени лист града 
Лознице“, бр. 12/10), начелник Градске управе, по овлашћењу градоначелника града 
Лознице, донео је  

 

ПРАВИЛА 

о критеријумима, условима и начину додељивања награда из Фонда за 
подстицање учења, научног и уметничког стваралаштва ученика и студената 

града Лознице 

 

Члан 1. 

Правилима Фонда утврђују се ближи услови, критеријуми и начин остваривања 
права на доделу награде; орган који управља Фондом.  

 

Члан 2. 

         I  Услови за остваривање права доделе годишње награде из Фонда 

1.Општи услови 

Остваривање права из овог Фонда имају: 

-најуспешнији ученици основних и средњих школа чији је оснивач Република 
Србија, чије се школовање финансира из буџета и имају пребивалиште на 
територији града Лознице и                                                                                                                      

-студенти високо-школских установа чији је оснивач Република Србија, чије се 
школовање финансира из буџета и имају пребивалиште на територији града 
Лознице. 

2.Посебни услови 

Остваривање права из овог Фонда имају: 

-редовни ученици основних и средњих школа који су као појединци освојили 
једно од прва три места на државном такмичењу током претходне године које 
је организовало Министарство просвете Републике Србије, а према Календару 
такмичења и смотри за ученике основних и средњих школа.  

-редовни студенти првог, другог и трећег степена студија, који су остварили 
просечну оцену од најмање 9,00 у току студија уз услов давања године за 
годину; студенти трећег степена (докторских) академских студија не могу бити 
у радном односу. 

Члан 3. 

       II Услови за остваривање права доделе посебне награде из Фонда 

Посебну награду могу остварити: 

- ученици и студенти који испуњавају опште услове из шлана 2.,                                                           

- најбољи млади ствараоци из области науке и уметности који промовишу 
културну историју  лозничког краја. 



Посебна награда се додељује на образложени предлог надлежног стручног 
органа (наставничко веће, стручни савет, колегијум). 

Члан 4. 

        III Услови за остваривање права доделе финансијске помоћи из Фонда 

Финансијску помоћ могу остварити: 

     - ученици и студенти који испуњавају опште услове из члана 2.,    

     - ученици и студенти-учесници на међународним такмичењима у иностранству,                               

- за видове усавршавања као што су научни скупови, студијски боравци у 
иностранству, учећше на међународним олимпијадама знања, што се 
потврђује препоруком стручног тела. 

Члан 5. 

        IV Нефинансијска помоћ 

Комисија током године пружа подршку и даје препоруку надлежним 
установама за промоцију научног и уметничког стваралаштва  ученика и 
студената. 

Члан 6. 

Годишња награда се додељује без обавезе враћања и исплаћује се у 
месечном новчаном износу који утврђује Градско веће на предлог стручне 
комисије и то за сваку календарску годину.  

Посебна награда и финансијска помоћ се исплаћују по захтевима о чему 
одлучује градско веће на предлог стручне комисије. 

Ученици и студенти у току календарске године могу бити корисници само 
једног вида награде, односно помоћи. 

Члан 7. 

Комисију за доделу градске награде именује Градско веће. Решењем о 
образовању комисије одређује се њен делокруг рада и мандат. 

Комисија има задатак да распише конкурс, размотри молбе, да да предлог 
Градском већу кандидата који испуњавају услове за доделу градске награде и 
предложи висину награде. 

Током године комисија се састаје по потреби ради разматрања приспелих 
молби за доделу посебних награда, финансијске и нефинансијске помоћи и 
води евиденцију о одобреним наградама (база података). 

 
Члан 8. 

Стручне и административно техничке послове за потребе комисије обавља 
Одсек за друштвене делатности и омладину. 
 

Члан 9. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке о правилима престаје да важи Одлука о 
утврђивању критеријума за остваривање права на бесповратну општинску 
стипендију које је донело Општинско веће на својој седници одржаној. 9. 02 
2006. године. 

 
 

  По овлашћењу 
градоначелника 

Број:  Начелник градске управе 
Датум:   
Лозница  Милојка Смиљанић 

 


