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ЦРНА ТРАВА 

 

 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07), 

члана 28. Статута општине Црна Трава („Сл.гласник града Лесковца “, број 17/12) и члана 70. 

Пословника Скупштине општине Црна Трава („Сл.гласник града Лесковца, број 13/12),  

Скупштина општине Црна Трава, на седници одржаној 26.04.2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О УСТАНОВЉЕЊУ НАГРАДА И ДРУГИХ ПРИЗНАЊА 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

Члан 1. 
 Овом Одлуком установљавају се награде и друга признања општине Црна Трава, која се 

могу додељивати установама, предузећима, месним заједницама, органима и појединим 

грађанима, као посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим 

областима стваралаштва од значаја за унапређивање, развој и афирмацију општине Црна Трава. 

 

Члан 2. 
 Априлска  награда додељује се у виду: 

 - повеље, 

 - плакете, 

 - захвалнице, 

 - награде, 

            - звања“почасног грађанина општине“ 

 

Члан 3. 
 Повеља се додељује установама, предузећима, месним заједницама и органима за 

постигнуте изузетне резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва, унапређења, 

развоја и афирмације општине Црна Трава. 

 Додељивање повеље може бити везано за разне јубилеје и може се доделити више пута. 

 

Члан 4. 
 Плакета Општине може се доделити општинама и градовима са којима општина Црна 

Трава остварује изузетну сарадњу, као и заслужним појединцима из земље и иностранства за 

изузетне заслуге и допринос у развоју Општине. 

 

Члан 5. 
 Захвалница се може доделити установама, предузећима, месним заједницама, органима 

и појединцима који су постигли и постижу нарочите успехе у привреди и осталим 

делатностима од значаја за напредак и развој Општине. 

 

 



Члан 6. 
 Награда се може доделити појединцима који су постигли или постижу нарочите успехе у 

раду што даје значајан допринос напретку, развоју и афирмацији Општине, као и најбољим 

ученицима и студентима. 

 Награда је писмено признање уз коју се додељује одређени новчани износ. 

 

Члан 7. 
 Априлске награде се додељују сваке године, а средства за награде обезбеђују се у буџету 

Општине. 

 

Члан 8. 
  Звање почасног грађанина Црне Траве додељује се појединцима, нашим или страним 

држављанима, за достигнућа и дела која значе изузетан допринос развоју и општем напретку 

наше општине или државе, изградњи хуманих односа међу људима, развоју сарадње, 

пријтељских, привредних, културних односа између њихових општина и општине Црна Трава. 

 

Члан 9. 

              Послови и задаци у вези доделе априлских награда поверавају се Комисији за избор, 

именовања и одликовања Скупштине општине Црна Трава. 

 Комисија на основу писмених предлога или по сопственој иницијативи предлаже, а 

Скупштина општине доноси Одлуку о додељивању награде.  

              Писмене предлоге Комисији могу поднети сва правна и физичка лица током целе 

године. 

 

Члан 10. 
 Ликовно и текстуално решење повеље, плакете, похвале и награде као и висину новчане 

награде, утврђује Општинско веће. 

 

Члан 11. 

 

 Награда се додељује на Дан општине Црна Трава на свечаној седници Скупштине 

општине. 

 Награде уручује председник Општине. 

 

Члан 12. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о установљењу награда и других 

признања општине Црна Трава, број 06-118/2015-01 од 27.04.2015. године. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града 

Лесковца “. 

 

 

                              СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ЈОЦА МИТИЋ 

____________________ 

 


