
                                                                   
Република Србија 
ОПШТИНA ВЛАСОТИНЦЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 01  бр.02-99/2020 
Дана:21.05.2020.године  
 Власотинце 
 
           На основу чл.44.ст.1.тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-други закон и 47/18), чл.66.ст.1.тачка 9. Статута општине 
Власотинце („Сл.гласник града Лесковца“, број 6/19), чл.8.ст.3. и 4. Одлуке о једнократним 
новчаним наградама најбољим ученицима, студентима и младим талентима са територије 
општине Власотинце („Сл.гласник града Лесковца“, број 5/2018) и чл.2.Одлуке о накнадама 
чланова радних тела именованих од стране Општинског већа и председника општине 
(„Сл.гласник града Лесковца“, број 6/19), Председник општине Власотинце, дана 
21.05.2020.године доноси,     
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 

ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА, СТУДЕНТИМА И 
МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ У 2020.ГОДИНИ 

 
 
I 

  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење конкурса за доделу једнократних новчаних 
награда најбољим ученицима, студентима и младим талентима са територије општине 
Власотинце у 2020.години  (у даљем тексту Комисија), у следећем саставу: 
 

1. Бобан Петровић, дипл.правник из Власотинца, за  председника, 
2. Сандра Коцановић, професор разредне наставе из Власотинца, за заменика 

председника 
 3.   Дејан Чикић, дипл.економиста из Власотинца,за члана 
 4.   Ивана Станојевић, дипл.правник  из Власотинца, за члана  
            5.   Стојиљковић Ристић Ивана, дипл.економиста из Власотинца, за члана 
              

II 
 Задатак Комисије је  да распише и спроведе Конкурс за доделу једнократних 
новчаних награда најбољим ученицима, студентима и младим талентима са територије 
општине Власотинце у 2020.години у складу са одредбама Одлуке о једнократним 
новчаним наградама најбољим ученицима, студентима и младим талентима са територије 
општине Власотинце („Сл.гласник града Лесковца“, број 5/2018). 
 
      III 
 Стручне и административне послове за потребе Комисије обављаће надлежно 
одељење општинске управе.  
 

 IV 
              Чланови комисије имају право на накнаду за учешће у раду на седницама 
комисије, у висини од 5% од просечне нето зараде у Републици Србији, на основу 
последњег објављеног податка органа надлежног за послове статистике у моменту 
одржавања седнице, по одржаној седници. 
 

V 
            Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

  
VI 

          Решење доставити именованим члановима Комисије, Општинском већу и архиви 
општини Власотинце.  



VII 

 Ово решење  је  коначно  и  против  истог  се  може  покренути  Управни  спор  у  року 
од  30  дана  од  дана  достављања  решења. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог решења је Закон о локалној самоуправи, Статут 
општине Власотинце и Одлука о једнократним новчаним наградама најбољим ученицима, 
студентима и младим талентима са територије општине Власотинце. 

  На основу чл.44.ст.1.тачка 5. Закона о локалној самоуправи и чл.66.ст.1.тачка 9. 
Статута општине Власотинце, председник општине доноси појединачне акте за које је 
овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине. 

   На основу чл.8.ст.3. и 4.Одлуке о једнократним новчаним наградама најбољим 
ученицима, студентима и младим талентима са територије општине Власотинце комисију 
именује председник општине на период од једне године. Комисију чине председник и 
четири члана. 

    Имајући у виду поменуте законске прописе, као и потребу расписивања конкурса за 
доделу једнократних новчаних награда у 2020.години из буџета општине Власотинце, 
председник општине је решењем од 21.05.2020.године образовао Комисију за спровођење 
конкурса за доделу једнократних новчаних награда најбољим ученицима, студентима и 
младим талентима са територије општине Власотинце у 2020.години . 

   Сходно наведеном одлучено је као у диспозитиву. 

ОПШТИНA ВЛАСОТИНЦE 

     ПРЕДСЕДНИК   
 Зоран Тодоровић 


