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ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ(''ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛСНИК'' БРОЈ  3/2007 И ''СЛУЖБЕНИ 
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АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА  

                                                                                           34240  К Н И Ћ 

 

ПРЕДМЕТ:   Иницијатива за доделу Општинских награда и других јавних 

признања општине Кнић, поводом Празника општине Кнић, 26.новембра 2018. 

године. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________, даје иницијативу 
 (Име и презиме, пребивалиште односно назив и седиште)  
 

да се: 

- звање почасног грађанина општине Кнић додели  

 

__________________________________________________, због ___________ 
                             ( Име и презиме, пребивалиште)                                            (Образложење) 

_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

- плакета општине Кнић додели 

 

__________________________________________________, због ____________ 
      (Име и презиме, пребивалиште,односно назив и седиште)                         (Образложење) 

_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

   



- новчана награда додели 

 

____________________________________________________, због __________ 
          (Име и презиме, пребивалиште, односно назив и седиште)                      (Образложење) 

_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

- диплома додели 

 

___________________________________________________, због ___________ 
          (Име и презиме, пребивалиште, односно назив и седиште)                      (Образложење) 

_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

- захвалница додели 

 

__________________________________________________, због ____________ 
          (Име и презиме, пребивалиште, односно назив и седиште)                    (Образложење) 

_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                                                             

                                                                            ______________________________ 

 

У _____________,                                              (Потпис и печат подносиоца иницијативе 

 Дана________2018.год.                                                              или потписи групе грађана) 



ИЗВОД ИЗ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА 

ОПШТИНЕ КНИЋ(''ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛСНИК'' БРОЈ  3/2007 И ''СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 

КНИЋ'' БРОЈ 6/2009) 

 

  Врсте Општинских награда и других јавних признања 

 

Члан 2. 

 

  Општинске награде и друга јавна признања се могу додељивати сваке године, поводом Празника 

општине Кнић у виду: 

  - звање почасног грађанина општине Кнић,као посебан вид јавног признања, 

  - плакете општине Кнић, 

  - новчане награде, 

- дипломе, и 

  - захвалнице 

Члан 3. 

 

  Награде и друга јавна признања могу се додељивати правним лицима, невладиним и хуманитарним 

организацијама и удружењима, као и појединцима за постигнуте изузетне резултате, заслуге и допринос у развоју 

друштвених и привредних односа, науке, образовања, културе, уметности, заштите и здравља, спорта и других облика 

стваралаштва. 

Члан 4. 

 

  Награде и друга јавна признања могу се доделити субјектима из чл. 3.,чије се седиште односно 

пребивалиште налази на територији општине Кнић, као и онима који имају седиште односно пребивалиште ван територије 

општине или у иностранству, ако су њихова достигнућа и стваралаштво везани за општину Кнић, или ако су дали посебан 

допринос друштвеном и привредном развоју општине Кнић. 

 

  Звање почасног грађанина општине Кнић 

 

Члан 5. 

 

  Звање почасног грађанина општине Кнић, као посебан вид јавног признања, може се доделити 

истакнутим појединцима, држављанима Србије и страним држављанима, за постигнуте изузетне резултате и достигнућа у 

свим областима стваралаштва од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Кнић. 

                Лицу коме је додељено звање почасног грађанина општине Кнић, уручује се на свечаној седници 

Скупштине, Повеља почасног грађанина општине Кнић. 

               Повеља се израђује на висококвалитетном папиру, са висококвалитетном штампом која оставља врло леп 

естетски утисак.    

               Повеља обавезно садржи следеће елементе: означење да је додељује Скупштина општине Кнић, поводом 

Празника општине, означење године за коју се додељује, означење лица коме се додељује, разлоге због којих му се 

додељује, потпис председника Скупштине и печат Скупштине. Након доношења Одлуке о симболима општине Кнић, 

повеља ће садржати и симбол општине-грб, на начин како то буде дефинисано Одлуком о симболима општине.  

 

  Плакета општине Кнић 

Члан 6. 

 

  Плакета општине Кнић додељује се правним лицима и појединцима за нарочито високе и значајне 

резултате у раду у појединим областима, или за нарочито истицање у прогресивним иницијативама и другим активностима, 

хуманитарним поступцима, као и за животно дело. 

  Плакета општине Кнић се првенствено додељује правним или физичким лицима која имају пребивалиште 

на територији општине, а потом лицима ван територије општине или из иностранства. 

  Плакета је метална плочица израђена од сребра, бакра или никла, са или без позлате која има угравиране 

податке о томе да је додељује Скупштина општине, коме се и за шта додељује, а након доношења Одлуке о симболима 

општине Кнић са једне стране ће имати симбол-грб, на начин како то буде дефинисано Одлуком о симболима општине.  

 

  Новчана награда 

Члан 7. 

 

  Новчана награда се може доделити правним лицима и појединцима који су се нарочито истакли радом и 

резултатима рада у својој делатности. 

  О висини новчане награде одлучује Скупштина, на предлог Комисије, узимајући у обзир реалну вредност 

награде, као и могућности буџета. 

  У току једне године могу се доделити највише три новчане награде. 

 

 

 

 

 

 



 

  Диплома 

Члан 8. 

 

  Диплома се додељује правним лицима и појединцима за постигнуте резултате, заслуге и допринос у 

развоју друштвених и привредних односа, науке, образовања, културе, уметности, заштите и здравља, хуманитарног рада, 

спорта и других облика стваралаштва. 

 

  Захвалница 

Члан 9. 

 

  Захвалница се додељује правним лицима, невладиним и хуманитарним организацијама и удружењима 

или појединцима који су на посебан начин (нпр. спонзорство, донаторство и слично) помогли развој општине Кнић. 

 

Члан 10. 

 

  Диплома и захвалница се израђују на квалитетном папиру, квалитетном штампом и остављају леп 

естетски утисак, а обавезно садрже следеће елементе: означење да их додељује Скупштина општине Кнић, поводом 

Празника општине Кнић, означење године за коју се додељују, означење лица коме се додељују, разлоге због којих му се 

додељују, потпис председника Скупштине и печат Скупштине. Након доношења Одлуке о симболима општине Кнић, 

диплома и захвалница ће садржати симбол општине-грб, на начин како то буде дефинисано Одлуком о симболима општине 

Кнић. 

 

Поступак доделе општинских награда 

и других јавних признања општине Кнић 

 

Члан 11. 

 

  Поступак за доделу општинских награда и других јавних признања покреће Комисија за статутарна 

питања, организацију и нормативна акта скупштине и административна питања (у тексту Одлуке: Комисија), најкасније 60 

дана пре Празника општине Кнић, позивајући преко средстава јавног информисања и дописом, субјекте из става 2. овог 

члана да дају своје иницијативе, остављајући рок од 30 дана од дана покретања поступка за подношење иницијатива. 

  Иницијативу за доделу општинских награда и других јавних признања могу дати државни органи, правна 

лица са седиштем на територији општине - (предузећа, установе, удружења,месне заједнице и друга правна лица), 

председник општине, радна тела Скупштине, одборничке групе и одборници који немају формиране одборничке групе, 

начелник општинске управе и група од најмање 30 грађана општине Кнић, који имају пребивалиште на територији општине. 

  Иницијативе за доделу признања утврђују: 

  - у име државних органа, старешине органа, 

                - у име правних лица (предузећа и установа, управни одбори односно директори у  оним правним лицима 

која , немају управне одборе, сагласно Закону о привредним друштвима), 

                - у име месних заједница, савети месних заједница. 

    

Члан 12. 

 

  Комисија допис доставља државним органима, установама и предузећима која запошљавају већи број 

радника а имају седиште на територији општине, месним заједницама, афирмисаним удружењима и сл.,уз достављање 

обрасца за подношење иницијативе. 

  Остали субјекти који имају право подношења иницијативе образац за подношење иницијативе могу 

прибавити у општинској управи,стручној служби за скупштинске послове. 

 

Члан 13. 

 

  Образац за подношење иницијативе за доделу општинских награда и других јавних признања чини 

саставни део ове Одлуке. 

  Уз образац се доставља извод из ове одлуке, који садржи одредбе члана 2.-14.. 

 

Члан 14. 

 

  Прилигом подношења иницијатива, подносиоци поред критеријума предвиђених за сваку врсту 

општинских награда и других јавних признања посебно, узимају у обзир и следеће критеријуме: 

  за привредна предузећа: остварена добит и повећање броја запослених изнад просека гране привреде 

којој припада 

  - за установе из области друштвених делатности: остварени резултати у задовољавању потреба грађана 

у областима културе, образовања, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци и физичке културе,  

  - за месне заједнице: остварени резултати у развоју и изградњи комуналних објеката, (изградња 

водоводне, електро, путне и телефонске мреже, уређење подручја месне заједнице, заштита и унапређење животне средине 

и др.), 

  - за удружења грађана и појединце: друштвено верификовани резултати рада. 

 

 


