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На основу чл. 46 ст. 1 тач. 1 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 

129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), чл. 40 ст. 1 тач. 1 Статута општине Власотинце 

– пречишћени текст („Сл.гласник града Лесковца“, број 21/17), чл. 11а ст.19 Закона о 

ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“, број 18/10 и 55/13 и 27/18-др.закон) 

и чл. 1 Одлуке о једнократним новчаним наградама најбољим ученицима, студентима и 

младим талентима са територије општине Власотинце („Сл.гласник града Лесковца“, бр. 

5/18), Комисија за спровођење конкурса за доделу једнократне новчане награде најбољим 

ученицима, студентима и младим талентима са територије општине Власотинце за 

школску 2017/2018.годину, в р ш и  

 

Д О П У Н У   К О Н К У Р С А 

ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА И 

СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. 

ГОДИНУ 

 

Измена и допуна главе I, II, III и IV Конкурсa за доделу једнократне новчане награде 

најбољим ученицима и студентима са подручја општине Власотинце за школску 

2017/2018.годину, објављеног дана 27.04.2018.године на Огласној табли и интеренет 

страни Општинске управе општине Власотинце (www.vlasotince.rs)   

 

Глава I Конкурса се допуњује и гласи: 

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Новчана награда износи 20.000,00 динара за младе таленте са  пребивалиштем на 

територији општине Власотинце, који су остварили један од наведених услова: 

1) да су у претходној школској  години на олимпијадама освојили прву, другу или 

трећу награду, 



2) да су у претходној школској години на међународним такмичењима освојили 

прву, другу или трећу награду, 

3) да су у претходној школској години на републичким такмичењима освојили прву, 

другу или трећу награду. 

Новчана награда износи 20.000,00 динара за младе таленте са пребивалиштем на 

територији општине Власотинце који су у претходној такмичарској години из области 

физичке културе и олимпијског спорта на међународним и државним такмичењима 

освојили прву, другу или трећу награду, у појединачној  конкуренцији. 

 

Глава II Конкурса се допуњује и гласи: 

II УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА 

Право на доделу једнократне новчане награде имају млади таленти са 

пребивалиштем на територији општине Власотинце који испуњавају следеће услове: 

*да су у претходној школској  години на олимпијадама освојили прву, другу или 

трећу награду, 

*да су у претходној школској години на међународним такмичењима освојили прву, 

другу или трећу награду, 

*да су у претходној школској години на републичким такмичењима освојили прву, 

другу или трећу награду 

*да су индивидуални учесници у такмичењима 

*да је наведена такмичења Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

предвидело календаром такмичења 

*да дипломе и награде освојене на такмичењима одговарају наставним 

предметима школе 

*да  су у претходној такмичарској години из области физичке културе и олимпијског 

спорта на државним такмичењима освојили прву, другу или трећу награду  

*да  су у претходној такмичарској години из области физичке културе и олимпијског 

спорта на међународним такмичењима освојили прву, другу или трећу награду  

*да су учесници у такмичењима из области физичке културе и олимпијског спорта у 

појединачној конкуренцији 

 

Глава III Конкурса се допуњује и гласи: 

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 



Кандидат - млади таленат приликом пријављивања на Конкурс подноси ОБРАЗАЦ 

ПРИЈАВЕ и следећа документа: 

1) Фотокопију личне карте или штампани извод са електронске личне карте 

2) Потврду основне школе да је кандидат у време освајања награде био ученик те 

школе, са разредом који је похађао 

3) Потврду средње школе да је кандидат у време освајања награде био ученик те 

школе, са разредом који је похађао 

4) Оверену фотокопију дипломе за освојено прво, друго или треће место на 

олимпијади 

5) Оверену фотокопију дипломе за освојено прво, друго или треће место на 

међународном такмичењу 

6) Оверену фотокопију дипломе за освојено прво, друго или треће место  на 

републичком такмичењу 

7) Оверену фотокопију дипломе за освојено прво, друго или треће место из 

области физичке културе и олимпијског спорта на државном такмичењу 

8) Оверену фотокопију дипломе за освојено прво, друго или треће место из 

области физичке културе и олимпијског спорта на међународном такмичењу 

 

Глава IV Конкурса се мења и гласи: 

IV РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Конкурс за доделу једнократне новчане награде најбољим ученицима и студентима 

са територије општине Власотинце отворен је од 27.04.2018.године до 23.05.2018.године. 

 

У осталом делу Конкурс за доделу једнократне новчане награде најбољим 

ученицима и студентима са подручја општине Власотинце за школску 

2017/2018.годину, објављен дана 27.04.2018.године на Огласној табли и интеренет 

страни Општинске управе општине Власотинце (www.vlasotince.rs) остаје 

непромењен. 

Услед измене и допуне глава I, II, III и IV наведеног Конкурсa продужава се рок за 

подношење пријава на Конкурс до 23. маја 2018.године. 

 

Број: 01 бр. 553-9-44/18 

У Власотинцу, дана 10.05.2018.године 

 

       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ  

                            Марија Коцић, дипл.правник  

                                                                                           ___________________________ 


