На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број: 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана
10.Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број:
16/08 и 20/09 и „Службени гласник града Врања“ број: 45/13), Скупштина
општине Босилеград, на седници одржаној, дана14. септембра2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И УСПЕШНИХ СПОРТИСТА ЗА
ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Члан 1.
Овом одлуком уређује се поступак награђивања ученика и успешних
спортиста за постигнуте резултате из буџета општине Босилеград.
Члан 2.
Оштина Босилеград награђује ученике основне и средње школе и
успешне спортисте са седиштем на територији општине Босилеград и то:
1. ученике основне школе носиоце признања „ученик генерације“или
„вукова диплома“,
2. ученике средње школе носиоце признања „ученик генерације“
или„вукова диплома“,
3. ученике, њихове менторе, спортисте и спортске тренере који су
освојили награде на републичким школским такмичењима,
званичним државним првенствима и званичним међународним
такмичењима (првенство Балкана, првенство Европе, првенство
света).
Члан 3.
Награде за ученике и спортисте наведене у члану 2. ове Одлуке,
додељиваће се за резултате остварене у текућој години.
Члан 4.
Планирана средства из буџета опредељене за награде ученицима и
успешним спортистима наведеним у чласну 2. ове Одлуке, додељују се на
основу званичног обавештења достављеног Општинској управи општине
Босилеград од стране основне и средње школе и клубова, који имају седиште
на подручју општине Босилеград.

Обавештење треба да садржи име и презиме ученика, спортисте,
ментора и спортског тренера који стичу услове из члана 2. ове Одлуке.
Члан 5.
Одлуком о буџету општине Босилеград за сваку буџетску годину
опредељују се средства за награђивање.
Награде ће се додељивати само до висине средстава планирних за ту
намену у буџету за текућу годину.
Члан 6.
Председник општине Босилеград, на предлог начелника Општинске
управе општине Босилеград доноси Решење о награђивању ученика и
успешних спортиста из буџета општине Босилеград.
Члан 7.
О реализацији ове Одлуке стараће се Служба за буџет и финансије
општине Босилеград.
Члан 8.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о
награђивању ученика основне и средње школе („Службени гласник Пчињског
округа“, број:3/15).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у
„Службенoм гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Број: 06-256/2018
У Босилеграду, дана14.09.2018.године

ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров

