
ОБАВЕШТЕЊЕ О ВИСИНИ ИЗНОСА НАГРАДА ПО КОНКУРСУ ЗА НАГРАЂИВАЊЕ 

УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ПОСТИГНУТЕ УСПЕХЕ НА ДОМАЋИМ И 

МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ У ТОКУ 

КАЛЕНДАРСКЕ 2019. ГОДИНЕ 

 

1. Висина новчаних износа за награде по Конкурсу за награђивање ученика средњих 

школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству у 

току календарске 2019. године, осим за област уметности и за екипна такмичења из 

области физичког васпитања и спорта:  

 

1. ниво такмичења – Светска такмичења 

 

1. место – 200.000 динара 

2. место – 170.000 динара 

3. место – 140.000 динара 

 

2. ниво такмичења – Eвропска такмичења 

 

1. место – 100.000 динара 

2. место – 90.000 динара 

3. место – 80.000 динара 

 

3. ниво такмичења – Међународна регионална такмичења 

 

1. место – 70.000 динара 

2. место – 60.000 динара 

3. место – 50.000 динара 

 

4. ниво такмичења – Републичка такмичења 

 

1. место – 40.000 динара 

2. место – 30.000 динара 

3. место – 20.000 динара 

 

2. Висина новчаних износа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи 

и иностранству по Конкурсу за награђивање ученика средњих школа за постигнуте 

успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству у току календарске 

2019. године за следеће рангове такмичења у области уметности по кандидату:  

 

1.  први ранг такмичења  

 

1. место – 200.000 динара  

2. место – 170.000 динара  

3. место – 140.000 динара 

 

 

 



2. други ранг такмичења 

 

1. место – 70.000 динара  

2. место – 60.000 динара  

3. место – 50.000 динара 

  

 

3. трећи ранг такмичења  

 

1. место – 40.000 динара  

2. место – 30.000 динара  

3. место – 20.000 динара 

 

3. Висина новчаних износа за постигнуте успехе на такмичењима у земљи и 

иностранству по Конкурсу за награђивање ученика средњих школа за постигнуте 

успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству у току календарске 

2019. године за област физичког васпитања и спорта за следеће нивое екипних 

такмичења из области физичког васпитања по кандидату:  

 

1. ниво такмичења – Светска такмичења 

 

1. место – 200.000 динара  

2. место – 170.000 динара  

3. место – 140.000 динара  

 

2. ниво такмичења – Eвропска такмичења  

 

1. место – 100.000 динара  

2. место – 90.000 динара  

3. место – 80.000 динара  

 

3. ниво такмичења – Међународна регионална такмичења  

 

1. место – 70.000 динара  

2. место – 60.000 динара  

3. место – 50.000 динара  

 

4. ниво такмичења – Републичка такмичења  

 

1. место – 40.000 динара  

2. место – 30.000 динара  

3. место – 20.000 динара 


