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Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 18. септембра 2014. године, на
основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/07) и
члана 15. став 1. тачка 3. Статута Градске општине Врачар ("Сл. лист града Београда", бр. 45/08,
17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), д о н е л а

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАГРАЂИВАЊУ
УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

Члан 1.
У Одлуци о награђивању ученика и студената из буџета Градске општине Врачар ("Сл.
лист града Београда", бр. 74/13), (у даљем тексту: Одлука), у члану 3. став 1. мења се тачка 4.
која гласи:
" 4. ученике основних и средњих школа за освојено прво, друго и треће место на
културно-образовним манифестацијама такмичарског карактера, које се традиционално
одржавају на територији Градске општине Врачар или су од изузетног значаја за грађане
Врачара".
Члан 2.
После члана 3. додаје се нови члан 3а, који гласи:
„Изузетно, ради подстицања активног и самосталног учешћа младих у процесу
учења, развоја научне културе, истраживачког академског духа и критичког мишљења,
награђује се учешће ученика и студената у истраживачким пројектима, на међународним
студијским путовањима, међународним научним скуповима или постдипломским студијама
квалитативно другачијим од постојећих у образовном систему Србије.“
Члан 3.
Мења се члан 5. тако да гласи:
" Награде за ученике наведене у члану 3. ове Одлуке, додељиваће се за резултате остварене
у текућој години."
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Члан 4.
Мења се члан 6. тако да гласи:
" Награда из члана 3а. ове Одлуке, може бити додељена ученику/студенту једном
годишње".
Члан 5.
У члану 7. мења се став 3. и додаје нови став 4. који гласе:
"Податке о резултатима оствареним на манифестацијама из члана 3. став 1. тачка 4. ове
одлуке достављају организатори манифестације.
Ученици и студенти из члана 3а Одлуке, најкасније 10 дана пре испуњавања услова за
награђивање, достављају доказ о свом учешћу (позивно писмо, потврда о учешћу, потврда о
пласману, итд.)".
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града
Београда".
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