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1 
На основу члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика на 

територији општине Прокупље („Службени лист општине Прокупље бр.20/15) и 

Решења о образовању Организационог одбора за изграду спомен обележја II 

пешадијском пуку „Књаз Михаило“ у Прокупљу“(„Службени лист општине 

Прокупље бр.2/16)  Организациони одбор за изграду спомен обележја II 

пешадијском пуку „Књаз Михаило“ у Прокупљу дана 20.6.2016. године доноси: 

 

О Д Л У К У 

О расписивању конкурса за израду склупторског идејног решења спомен 

обележја II пешадијском пуку „Књаз Михаило“ I позива у Прокупљу 

 

Члан 1.  

Доноси се Одлука о расписивању конкурса за израду склупторског идејног 

решења спомен обележја II пешадијском пуку „Књаз Михаило“ I позива у 

Прокупљу. 

Члан 2. 

 Текст Јавног позива је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Прокупље и на веб-сајту 

општине Прокупље.  

 

Број: 400-98/16-03 

Дана: 20.6.2016. године 

                                                                                Председник Организационог одбора 

                                                                                           Небојша Вукадиновић с.р. 



 

2 
  На основу чл. 7. одлуке о оснивању Фонда за награђивање талената  Општине 

Прокупље (Сл.лист Општине Прокупље, бр.3/2001) Управни одбор Фонда за 

награђивање талената  Општине Прокупље, на седници одржаној 9.6.2016. године 

донео је: 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О 

УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА НАГРАЂИВАЊЕ  

ТАЛЕНАТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

 

Члан 1. 

 

 

Брише се члан  7. Правилника о условима и критеријумима за награђивање 

талената општине Прокупље („Службени лист општине Прокупље”, број 6/2013). 

 

Члан 2. 

 

У свим осталим одредбама Правилник остаје исти. 

 

 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном листу 

Општине Прокупље. 

 

 

 

 

 

 

Број: 400-273/16-03 

У Прокупљу, 9.6.2016.године 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА 

                                                                                              НЕБОЈША ЧОЛОВИЋ с.р. 

 

 

 

 
 



3 
На основу члана 2. Одлуке о датумима које прославља – обележава општина 

Прокупље, а значајни су за територију општине Прокупље(„Сл. лист општине 

Прокупље“  бр. 17/2015), и члана 50. став 1. Пословника Општинског већа oпштине 

Прокупље („Сл. лист oпштине Прокупље“ бр. 16/2012), Општинско веће oпштине 

Прокупље на седници одржаној 10.6.2016. године донело је 
 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ПЛАКЕТЕ И ПОХВАЛЕ 

СВЕТОГ ПРОКОПИЈА ЗА ДАН ГРАДСКЕ СЛАВЕ СВЕТИ ПРОКОПИЈЕ 

  21. ЈУЛА  

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником утврђује се начин и услови доделе Плакете Светог 

Прокопија и похвала Светог Прокопија (у даљем тексту признања) као јавна 

признања која се додељују за изузетне резултате у раду и стваралаштву у општини 

Прокупље. 

Члан 2. 

 

Признања се додељују појединцима и предузећима, установама, месним 

заједницама, друштвеним организацијама, удружењима грађана за изузетне 

резултате остварене у области привреде, образовања и васпитања, науке, културе, 

здравствене заштите, социјалне и дечије заштите, физичке културе, заштите 

животне средине, развоја локалне самоуправе и других видова стваралаштва и 

хуманитарног деловања у општини Прокупље. 

 

Члан 3. 

 

Плакета Светог Прокопија је највише признање Општине, које се додељује 

за дело које представља највредније достигнуће у општини Прокупље. Плакета 

Светог Прокопија се може доделити истом лицу само једанпут. У једној години се 

може доделити само једна Плакета. 

 

Члан 4. 

 

Плакета Светог Прокопија се додељује у облику рељефа са ликом Светог 

Прокопија димензије 19 x 15 цм, која je постављена на дрвету величине 26 x 20 цм . 

 

Члан 5. 

 

Похвала Светог Прокопија се додељује за постигнуте успехе у раду и 

областима наведеним у члану 2. овог Правилника, остварене у години која 

претходи години додељивања. У једној години могу се доделити три похвале.  

 

 

 



Члан 6. 

 

Похвала Светог Прокопија се додељује у облику  рељефа са ликом Светог 

Прокопија у облику медаљона на дрвету.  

 

Члан 7. 

 

Иницијативу за додељивање Плакете и похвала могу поднети физичка, 

правна лица, органи Општине и радна тела Скупштине. 

Иницијатива за доделу Плакете и похвала треба бити образложена.  

Иницијатива се подноси надлежном Организацином одбору  за организацију 

градске славе Свети Прокопије  до 10. јула  текуће године. 

 

Члан 8. 

 

У поступку разматрања пристиглих предлога и утврђивања предлога за 

доделу Плакете и похвала, Организациони одбор, у чијем је саставу обавезно 

учешће представника црквене општине, може ангажовати стручне организације из 

одговарајућих области, ради консултовања и прибављања стручног мишљења.  

 

Члан 9. 

 

Организациони одбор одлучује о додељивању Плакете и похвала. Плакета и 

похвале Светог Прокопија уручују се 21. јула, на Дан Светог Прокопија, који се 

обележава као градска слава. Плакету и похвале уручује Епископ нишки или 

председник Општине Прокупље. 

Члан 10. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Прокупље“. 

 

 

 

 

Број:06-34/2016-02 

У Прокупљу, 10.јун 2016. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

                                                                                                                                       

                                                                           

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

АЛЕКСАНДАР СИМОНОВИЋ с.р.
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На основу члана 47. Статута општине Прокупље(''Службени лист општине Прокупље'' 

бр.7/2008) и члана 14.Пословник Општинског већа општине Прокупље(''Сл.лист 

општине Прокупље'' бр.16/12 и 16/14), Председник општине Прокупље, дана 

10.06.2016.године, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Овим Решењем додељују се конкретна (ресорна задужења) члановима Општинског 

већа општине Прокупље за делокруг рада и то: 

 

1. Ранђеловић Маји, чланици Општинског већа – ресор просвете, омладине и 

спорта. 

2. Стошић Саши, члану Општинског већа – ресор финансија. 

3. Ерић Милици, чланици Општинског већа – ресор културе 

4. Јовановић Славиши, члану Општинског већа – ресор привреде и финансије 

5. Мирјани Миладиновић, чланици Општинског већа – ресор здравства. 

6. Башић Маји, чланици Општинског већа – ресор пројектне активности 

7. Михаловић Радославу, члану Општинског већа – ресор информисања. 

8. Аранђеловић Милану, члану Општинског већа – ресор социјалне заштите, 

јавних предузећа и установа. 

9. Пешић Владимир, члану Општинског већа – ресор инфраструктуре 

 

II     Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

III   Решење објавии у ''Службеном листу општине Прокупље. 

 

 

Број: 112-21/16-01 

У Прокупљу, 10.06.2016.године 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                      ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

                                                                                         Александар Симоновић с.р. 
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