Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 21. септембра
2018. године, на основу члана 187. алинеја 6. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17), члана 70. Закона о
средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17 и
27/18 - др. закон), члана 7. став 1. и члана 16. став 1. тачка 4. Статута Градске
општине Земун („Службени лист Града Београда“, бр. 43/13 - пречишћен текст),
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
КРИТЕРИЈУМА ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА КОЈИ СУ НА
РЕПУБЛИЧКИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА ОСВОЈИЛИ
НАГРАДЕ
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на
републичким и међународним такмичењима освојили награде (''Службени лист
Града Београда'', бр. 43/14), члан 4. мења се и гласи:
''Градска општина Земун награђује ученике за освојена прва, друга и трећа
места на републичким и међународним такмичењима, по календару такмичења
Министарства надлежног за послове просвете.''
Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи:
''Решењем из члана 6. ове одлуке утврђује се новчани износ награде за
освојено треће место на републичком такмичењу и треће место на међународном
такмичењу.
Новчани износ награде утврђен у ставу 1. овог члана за освојено треће место
на републичком такмичењу увећава се за:
- 50% за освојено друго место на републичком такмичењу;
- 100% за освојено прво место на републичком такмичењу.

-

Новчани износ награде утврђен у ставу 1. овог члана за освојено треће место
на међународном такмичењу увећава се за:
50% за освојено друго место на међународном такмичењу
100% за освојено прво место на међународном такмичењу.''
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Члан 3.
У члану 9. став 2. мења се и гласи:
''Захтеви се достављају у писаној форми са подацима о кандидату за награду
са образложењем и доказом о постигнутом резултату, најкасније до 10. јуна текуће
године.''
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Београда“.
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