На основу чл. 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/07), чл. 37. и чл.55. Статута општине Дољевац ( ''Службени лист Града Ниша'', бр.
69/2008, 89/2010, 14/2012, 32/2012, 70/2012 и 57/2013),
Скупштина општине Дољевац, на седници од 29.11.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о jавним признањима општине Дољевац
Члан 1.
Овом Одлуком установљавају се јавна признања општине Дољевац и утврђују
услови и поступак њихове доделе и уручења.
Члан 2.
Као јавна признања општине Дољевац, установљавају се:
- звање „почасни грађанин Дољевца“,
- повеља,
- плакета,
- захвалница,
- похвалница
- новчана награда.
Члан 3.
Звање почасни грађанин Дољевца, може се доделити грађанину Републике Србије,
као и страном држављанину, државнику и функционеру међународне организације и
удружења, који својим радом, научним, уметничким, политичким, хуманитарним и
другим облицима деловања, доприносе развоју и општем напретку општине Дољевац,
остваривању и развоју пријатељских, привредних и културних односа.
Звање почасног грађанина, додељује се у виду дипломе, чији изглед утврђује
Комисија за одликовања.
Члан 4.
Повеља се може доделити правним и физичким лицима за постигнуте изузетне
резултате и достигнућа у свим областима, стваралаштву и за најзначајнија достигнућа
постигнута на нивоу општине Дољевац.
Члан 5.
Плакета Општине може се доделити правним и физичким лицима из земље и
иностранства за изузетна достигнућа у свим областима рада и стваралаштва која
доприносе развоју Општине Дољевац.
Члан 6.
Похвалница се може доделити правним и физичким лицима који су постигли
резултате у свим областима рада, која су од изузетног значаја за развој општине Дољевац.
Члан 7.
Захвалница се може доделити физичким лицима за заслуге и помоћ и остваривање
пројеката од посебног значаја за општину Дољевац.

Члан 8.
Новчана награда се може доделити физичким лицима за остварене резултате у
свим областима живота и рада.
Посебним актом Комисија утврђује висину новчаног износа.
Члан 9.
Одељење за општу управу и ванпривредне делатности, најкасније до почетка
септембра месеца сваке године, писмено обавештава јавност о условима и поступку
предлагања кандидата за доделу јавних признања и одређује крајњи рок за подношење
предлога.
Члан 10.
Предлог за доделу јавних признања могу поднети правна и физичка лица са целе
територије општине Дољевац, и Комисија за одликовања непосредно.
Предлог се подноси у писменој форми Комисији за одликовања и мора бити
образложен.
Члан 11.
Одлуку о додели јавних признања доноси Скупштина општине на предлог
Комисије за одликовања.
Члан 12.
Јавна признања додељују се на свечаној седници Скупштине општине Дољевац, а
уручује их председник Скупштине општине.
Члан 13.
Ликовно и текстуално решење дипломе, повеље, плакете, похвалнице и
захвалнице, утврђује Комисија за одликовања посебним Правилником.
Средства за јавна признања и висину новчане награде обезбеђују се у буџету
општине Дољевац.
Административне и стручне послове у спровођењу ове Одлуке врши Одељење за
општу управу и ванпривредне делатности.
Члан 14.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о јавним признањима и
наградама Општине Дољевац ( ''Службени лист Града Ниша'' бр. 18/95).
Члан 15.
Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града
Ниша''.
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