
На основу члана 71. Статута општине Житорађа („Службени лист Града Ниша“бр.
27/19 и 37/22), Одлуке о буџету општине Житорађа за 2022.годину (“Службени лист Града
Ниша“  бр.  130/21  и  32/22),  члана  13.  став  7.  и  8.Пословника  о  раду општинског  већа
општине Житорађа (“Службени лист Града Ниша“ бр.75/20),  општинско  веће општине
Житорађа, на телефонској седници одржаној 08.07.2022.године, доноси 

О Д Л У К У
о  награђивању, врсти и обиму награда за ученике Школа на територији општине
Житорађа за 2022.годину поводом славе општине Житорађа Св. Апостоли Петар и

Павле

Члан 1.

Општина Житорађа награђује:

1. Ученика генерације Основне Школе „Топлички Хероји“ у Житорађи
2. Ученика генерације „Средње Школе Житорађа“, 
3. Ученике  носиоце дипломе „Вук Караџић“,Основне Школе „Топлички Хероји“ у

Житорађи

Члан 3.
 

Награђују се ученици који су похађали Основну Школу „Топлички Хероји“ у Житорађи  и
„Средњу  Школу  Житорађа“,  чије  је  седиште  на  територији  општине  Житорађа,  и
проглашени су ученицима генерације или су носиоци признања  „Диплома Вук Караџић“,
а према подацима достављеним од Директора ових  двеју Школа.

Директор Основне Школе „Топлички Хероји“ у Житорађи, и Директор „Средње Школе
Житорађа“, дужни су да Одељењу за друштвене делатности доставе званично обавештење
које садржи име и презиме ученика проглашеног за ученика генерације и ученике носиоце
признања  „Диплома Вук Караџић“, у школској 2021/2022.години. 

Председник општине Житорађа, на основу података које достави Одељење за друштвене
делатности, доноси Решење о награђивању ученика из буџета општине Житорађа.
Средства за ове намене обезбеђују се са Позиције 101- Ученичке награде, Конто- 472713,
Функционална класификација 810, Програмска активност – 0005, Програм -1301.

Члан 5.

Ученици наведени у члану 1. став 1. тачке 1.,2. и 3., обавезују се да служби за буџет и
финансије доставе очитану личну карту и број жиро рачуна законског заступника,  или
сопствену очитану личну карту и број жиро рачуна (важи за ученике Средње Школе).



Члан 6.

Посебним Актом Председника Општине  биће утврђени висина и врста награде.

Члан 7.

О реализацији ове Одлуке  стараће се Служба за буџет и финансије Општине Житорађа.

Члан 8.

Одлуку објавити на огласној табли и интернет порталу општине Житорађа.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА
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