РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
Комисија за спровођење конкурса
за доделу једнократних новчаних награда
најбољим ученицима, студентима и младим талентима
са територије општине Власотинце у 2020.години
Број:01 бр.553-7/2020
Датум:25.05.2020.године
ВЛАСОТИНЦЕ
На основу чл.11а ст.15. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“, број
18/10 и 55/13, 27/18-др.закон и 10/19), чл.1.,чл.8.ст.2. и чл.9. Одлуке о једнократним новчаним
наградама најбољим ученицима, студентима и младим талентима са територије општине
Власотинце („Сл.гласник града Лесковца“, бр. 5/18) и чл.2.Решења о образовању Комисије за
спровођење конкурса за доделу једнократних новчаних награда најбољим ученицима, студентима
и младим талентима са територије општине Власотинце у 2020.години, 01 број 02-99/2020 од
21.05.2020.године, Комисија за спровођење конкурса за доделу једнократних новчаних награда
најбољим ученицима, студентима и младим талентима са територије општине Власотинце у
2020.години, дана 25.05.2020.године расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА, СТУДЕНТИМА
И МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ У 2020.ГОДИНИ
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Расписује се Конкурс за доделу једнократних новчаних награда најбољим ученицима,
студентима и младим талентима са територије општине Власотинце у 2020.години, са циљем
подстицања за постизање бољих резултата приликом учења и студирања.
Новчана награда износи 10.000,00 динара за ученике основних школа са подручја општине
Власотинце, који су у претходној школској години завршили 8. разред и при том проглашени за
„Ученика генерације“ у својој школи.
Новчана награда износи 20.000,00 динара за ученике средњих школа са подручја општине
Власотинце, који су у претходној школској години завршили средњу школу и при том проглашени
за „Ученика генерације“ у својој школи.
Новчана награда износи 30.000,00 динара за студенте свих високошколских установа на
територији Републике Србије, које су акредитоване од стране Министарства просвете, науке и
техношког развоја.
Новчана награда износи 20.000,00 динара за младе таленте са пребивалиштем на
територији општине Власотинце, који су остварили резултате на такмичењима које је
Министартсво просвете, науке и технолошког развоја утврдило календаром такмичења( само за
индивидуалне учеснике такмичења) као и да дипломе и награде освојене на такмичењима
одговарају наставним предметима школе.

Новчана награда износи 20.000,00 динара за младе таленте са пребивалиштем на
територији општине Власотинце који су у претходној такмичарској години остварили резулате у
области физичке културе и олимпијског спорта на међународним и државним такмичењима.
II УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА
Право на доделу једнократне новчане награде имају најбољи ученици, студенти и млади
таленти који испуњавају следеће услове:
ОПШТИ УСЛОВИ:
-да имају имеђу 12 и 27 година живота,
-да су држављани Републике Србије и
-да имају пребивалиште на подручју општине Власотинце.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
-за ученике основних школа - да су у претходној школској години завршили 8. разред и при том
проглашени за „Ученика генерације“ у својој школи
-за ученике средњих школа - да су у претходној школској години завршили средњу школу и при
том проглашени за „Ученика генерације“ у својој школи
-за студенте високошколских установа:
*да су студенти високошколских установа на територији Републике Србије, које су акредитоване
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
*да су уписани први пут у текућој школској години на студије првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије и специјалистичке струковне студије), студије другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије) и
студије трећег степена (докторске академске студије), да нису губили ниједну годину током студија
и да су постигли просечну оцену током студирања најмање 9.00,
*да су студенти од 3. до 6. године на студијама првог степена, студенти другог степена и студенти
трећег степена студија који нису у радном односу и који су одмах по завршетку студија првог
степена наставили студије другог и трећег степена.
-за младе таленте:
*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, за такмичења на републичком нивоу 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
-за младе таленте у области физичке културе и олимпијског спорта
*да 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
III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ и следећа
документа:
-за ученике
-Штампани извод електронске личне карте или фотокопија личне карте без чипа, односно
фотокопија ђачке књижице.
-Оверену фотокопију дипломе за ученике који су у претходној школској години завршили осми
разред и при том проглашени за „Ученика генерације“ у својој школи, са потврдом школе да је
ученик проглашен за „Ученика генерације“.
-Оверену фотокопију дипломе за ученике који су у претходној школској години завршили средњу
школу и при том проглашени за „Ученика генерације“ у својој школи, са потврдом школе да је
ученик проглашен за „Ученика генерације“.
-за студенте
-Штампани извод електронске личне карте или фотокопија личне карте без чипа
-Потврду о редовном статусу студента,
-Уверење о уписаној години студија,
-Уверење којим су према наставном програму високошколске установе на којој студирају
постигли просечну оцену најмање 9.00,
-Оверену фотокопију уверења о дипломирању на студијама првог степена - основним
академским, основним струковним и специјалистичким струковним студијама (за студенте на
студијама другог степена)
-Оверену фотокопију уверења о дипломирању на студијама првог и другог степена - основним
академским, основним струковним, специјалистичким струковним, мастер академским, мастер
струковним и специјалистичким академским студијама (за студенте на студијама трећег степена)
-Доказ да није у радном односу, односно извод из евиденције незапослених лица Националне
службе за запошљавање(за студенте на студијама другог и трећег степена)
-за младе таленте
-Штампани извод електронске личне карте или фотокопија личне карте без чипа, односно
фотокопија ђачке књижице.
-Потврду основне школе да је кандидат у време освајања награде био ученик те школе, са
разредом који је похађао
-Потврду средње школе да је кандидат у време освајања награде био ученик те школе, са
разредом који је похађао

-Оверену фотокопију дипломе да је у кандидат претходној школској години, на олимпијадама
освојио прву, другу или трећу награду
-Оверену фотокопију дипломе да је у кандидат претходној школској години, на међународним
такмичењима освојио прву, другу или трећу награду
-Оверену фотокопију дипломе да је у кандидат претходној школској години, за такмичења на
републичком нивоу освојио прву, другу или трећу награду
-за младе таленте у области физичке културе и олимпијског спорта
-Штампани извод електронске личне карте или фотокопија личне карте без чипа, односно
фотокопија ђачке књижице.
-Оверену фотокопију дипломе да је кандидат у претходној такмичарској години из области
физичке културе и олимпијског спорта на међународним такмичењима освојио прву, другу или
трећу награду у појединачној конкуренцији
-Оверену фотокопију дипломе да је кандидат у претходној такмичарској години из области
физичке културе и олимпијског спорта на државним такмичењима освојио прву, другу или трећу
награду у појединачној конкуренцији
IV РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ
РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА
Рок за пријављивање и подношење документације на Конкурс за доделу једнократних
новчаних награда најбољим ученицима, студентима и младим талентима са територије општине
Власотинце у 2020.години је 15 дана од дана објављивања на сајту општине, односно до
09.06.2020.године.
Резултати Конкурса биће саопштени у виду коначне ранг листе најбољих ученика, студената
и младих талената са територије општине Власотинце, којима је признато право на једнократну
новчану награду у 2020.години, и то на Огласној табли и сајту Општине Власотинце
(www.vlasotince.org.rs)
V ПОСТУПАК
Кандидат за добијање једнократне новчане награде подноси пријаву на прописаном
обрасцу, са потребном конкурсном документацијом.
Образац пријаве се може преузети на сајту Општине Власотинце (www.vlasotince.org.rs)
или у Општинској управи општине Власотинце, на Услужном центру – писарници, шалтер бр. 1.
Пријаве са доказима о испуњавању услова послати у затвореној коверти, на адресу:
Општина Власотинце, Услужни центар – Писарница 1, Ул. Трг ослобођења бр.12, 16210
Власотинце, са назнаком „Конкурс за доделу једнократних новчаних награда најбољим ученицима,
студентима и младим талентима са територије општине Власотинце у 2020.години – не отварати“
или доставити лично на наведену адресу, до истека рока за пријаву на Конкурс.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Предлог ранг листе кандидата за остваривање права на једнократну новчану награду
најбољим ученицима, студентима и младим талентима на територији општине Власотинце доноси
Комисија, након разматрања приспелих захтева и приложених докумената од стране подносиоца
захтева.
Одлуку о додели једнократних новчаних награда најбољим ученицима, студентима и младим
талентима са територије општине Власотинце доноси Председник општине, у форми Решења, на
предлог Комисије.

Против одлуке Председника општине односно Решења о додели једнократних новчаних
награда најбољим ученицима, студентима и младим талентима, подносиоци захтева имају право
на приговор Општинском већу општине Власотинце, у року од 8 (осам) дана од дана пријема
Решења.
Приговор мора бити образложен и уз њега мора бити достављена одговарајућа
документација. Приговор који није образложен односно уз који није достављена одговарајућа
документација, неће бити разматран.
Коначну одлуку по приговору доноси Општинско веће.
Резултати Конкурса биће саопштени у виду коначне ранг листе најбољих ученика, студената и
младих талената са територије општине Власотинце којима је признато право на једнократну
новчану награду и то на Огласној табли и сајту општине Власотинце (www.vlasotince.оrg.rs)
VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА (критеријуми се односе
на студенте)
Критеријум за утврђивање редоследа кандидата за доделу једнократних новчаних награда
одређује се на основу успеха оствареног током претходних година студирања.
Успех остварен у току претходних година студирања исказује се бројем бодова у висини
просечне оцене свих положених испита током студирања.
Број бодова се утврђује ранг листом.
Коначна ранг листа представља збир бодова.
По утврђивању ранг листе, укoлико два или више кандидата имају једнак број бодова,
предност има онај кандидат који се налази на вишој години студија.
Уколико два или више кандидата имају једнак број бодова у случају из претходног става, а
налазе се на истој години студија, предност има онај кандидат који има већу просечну оцену на
претходној години студија.
VII ИСПЛАТА НОВЧАНЕ НАГРАДЕ
Новачана награда за најбоље ученике, студенте и младе таленте са територије општине
Власотинце исплаћује се једнократно, на текући рачун подносиоца захтева коме је признато ово
право.
Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком о буџету општине Власотинце за 2020.годину,
у апропријацији-Општинска упрaва ЈББК 07972, Раздео 5, Глава 5,00, Функција,090, Програм 0901Социјална заштита, Програмска активност 0006 -Подршка деци и породици са децом,Позиција
35/0, Економска класификација 472-Накнада за социјалну заштиту из буџета.
VIII НАПОМЕНА
Право на једнократну новчану награду може се остварити само једном у току календарске
године.
Право на једнократну новчану награду се може остварити само по једном основу.
За све додатне информације у вези конкурса заинтересовани студенти могу се обратити
председнику комисије, Бобану Петровићу на тел:063-1120476.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Бобан Петровић

