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На основу члана 30. и 39. Статута општине Лапово („Службени гласник општине
Лапово“, број 8/12 и 13/12), Скупштина  општине Лапово, на седници одржаној дана 15.03
2013. године, донела је

О  Д  Л  У  К У
О УСТАНОВЉЕЊУ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ ЛАПОВО

Члан 1.
Овом одлуком установљава се признање и награда Општине Лапово, одређују

услови и начин њиховог додељивања.
Члан 2.

Признања и награде општине Лапово додељиваће се поводом Дана општине 17.
марта у облику:

-дипломе општине Лапово;
- признања и награде општине Лапово.

Члан 3.
Диплома или награда општине Лапово додељује се предузећима, институцијама,

установама и појединцима за постигнуте успехе и стваралачки допринос у областима:
привреде, науке, образовања, информисања, здравства, индустрије, проналазаштва,
културе, спорта, акцијама хуманитарног карактера, сарадње и остало.

Признања из става 1. ове Одлуке могу се додељивати и страним држављанима и
институцијама.

                                                             Члан 4.
Иницијативу за доделу дипломе или награде општине Лапово могу покренути

установе, предузећа и друге институције и организације, групе грађана и појединци на
основу обавештавања Комисије за обележавање празника, доделу признања и награда.

Комисија за обележавање празника, доделу признања и награда Скупштине
општине Лапово састоји се од 7 чланова које именује Скупштина општине.

Обавезује се Комисија за обележавање празника, доделу признања и награда да
донесе Правилник о свом раду.

                                                                Члан 5.
Обавештење Комисије из члана 4. објавиће се преко средстава јавног информисања

као и јавним позивом пре обележавања Дана општине Лапово.
Члан 6.

Комисија за обележавање празника, доделу признања и награда, на основу
прикупљених предлога и увида у постигнуте резултате, утврћује коначан предлог одлуке о
додели признања и награда и исти подноси Општинском већу на одлучивање.

Члан 7.
Признања општине Лапово могу се доделити само  једном истом колективу или

појединцу.
Изузетно, награда се може доделити више пута и при томе се морају вредновати

постигнути резултати у различитим временским периодима.
Признања и награде општине Лапово додељиваће се на свечаној седници

Скупштине општине Лапово.
Члан 8.

Овлашћује се Комисија за обележавање празника, доделу признања и награда
општине Лапово, да може изузетно у хитним и оправданим случајевима, да утврди
Предлог Одлуке о додели признања и награда по скраћеном поступку, односно без
спровођења јавног позива, као и ван датума утврђеног чланом 2. ове Одлуке, с тим што је
Комисија дужна да о томе обавести Опшинско веће општине Лапово и образложи разлоге
за овакав скраћени поступак.

Члан 9.
Садржај, облик и форма признања које се додељује у виду дипломе утврдиће

Комисија за обележавање празника и доделу признања.
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Члан 10.
Награда општине Лапово је признање које се додељује у виду писменог признања

са медаљом општине, као и новчане награде.
Износ новчане награде утврђује Општинско веће сваке године.

Члан 11.
Форму и садржај писменог признања и медаље утврдиће Комисија за обележавање

празника, доделу признања и сарадњу.
Члан 12.

О додељеним признањима и наградама, грађани ће бити обавешени путем средстава
јавног информисања.

Члан 13.
О додељеним признањима и наградама водиће се посебна евиденција, при

Општинској управи  општине Лапово.
Члан 14.

Новчана средства за признање и награду обезбеђују се у буџету општине Лапово.
Члан 15.

Даном доношења ове Одлуке престају да важе одлуке: Одлука о установљењу
признања и награда општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“, бр. 1/2002), Одлука о
допуни одлуке о установљењу признања и награда опшине Лапово („Сл.гласник општине
Лапово", бр.8/2002) и Одлука о допуни Одлуке о установљењу признања и награда
општине Лапово“,бр. 2/2005).

Члан 16.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику

општине Лапово“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-28/13-I-04

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК
                                                             Дејан Којанић,с.р.


