На основу члана 10. и 40. Статута града Лознице (''Службени лист града
Лознице'', бр. 19/08), Скупштина града Лознице на 8. седници одржаној дана
6. априла 2009. године донела је
ОДЛУКУ
о јавним признањима Града Лознице
Члан 1.
Одлукoм o јавним признањима Града Лознице (у даљем тексту: Одлука)
утврђују се признања, услови, критеријуми и начин њиховог додељивања.
Члан 2.
Јавна признања Града Лознице могу се доделити грађанину Републике
Србије, као и страном држављанину, држављанину и функционеру међународне
организације и удружења, невладине организације и других облика деловања
цивилног сектора, државног органа или органа јединице локалне самоуправе и
истакнутој јавној личности и другом појединцу, који својим радом, научним,
уметничким, политичким, хуманитарним и у другим областима деловања,
допринесе развоју и угледу Лознице, остваривању и развоју демократије и
друштва.
Члан 3.
Јавна признања Града Лознице која се додељују сваке године су: ПОВЕЉА
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, ПЛАКЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ И ЗВАЊЕ ПОЧАСНОГ
ГРАЂАНИНА.
Члан 4.
Ликовно решење и текст јавних признања утврдиће Комисија за доделу
јавних признања ( у даљем тексту: Комисија).
Јавна признања обавезно садрже: назив јавног признања, име и презиме,
односно назив правног лица, кратко наведене разлоге због којих се јавно признање
додељује и датум доделе признања.
Јавна признања потписују градоначелник Града Лознице и председник
Скупштине града Лознице.
Члан 5.
Повеља се састоји из папирног дела и садржи све податке из члана 4. ове
Одлуке.
Уколико се повеља додељује појединцу, добитнику повеље Града Лознице
додељује се и новчана награда.
Висину новчане награде утврђује Kомисија за доделу јавних признања.
Средства за новчану награду обезбеђују се из буџета Града.
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Члан 6.
Плакета и звање почасног грађанина се састоје из папирног дела који
садржи све податке из члана 4. ове Одлуке, металног одливка у рељефу са
основним симболима грба Града Лознице и метална плочице са угравираним
именом, односно називом добитника.
Члан 7.
Јавна признања се додељују поводом Дана града – 16. јуна.
У једној години може се доделити највише три повеље, десет плакета и
једно звање почасни грађанин.
Звање почасног грађанина Града Лознице може се доделити само једанпут
истом лицу.
Повеља и плакета може се, изузетно, доделити истом лицу по истом основу,
по протеку 4 године од дана добијања повеље или плакете.
Члан 8.
О додељивању јавних признања одлучује Комисија за доделу јавних
признања.
Члан 9.
Комисија за доделу јавних признања има председника и 7 чланова.
Градоначелник је по функцији председник Комисије за доделу јавних
признања.
Заменик председника Комисије је заменик градоначелника који га замењује
у случају његове спречености или одсутности.
Чланове Kомисије именује Скупштина града на мандатни период од 4
године.
Члан 10.
Основни критеријуми за доделу јавних признања су изузетна достигнућа и
постигнути видни резултати који доприносе бржем, успешнијем и хуманијем
развоју града у области: привреде, науке, културе, просвете, здравствене и
социјалне заштите, спорта, уметности и другим областима друштвеног живота од
интереса за град.
Члан 11.
Право предлагања за доделу јавних признања, према критеријумима из
члана 10. ове Одлуке уз одговарајуће образложење, имају предузећа, установе,
друге организације и органи, групе грађана и појединци.
Члан 12.
Предлози за доделу јавних признања достављају се Комисији за доделу
јавних признања најкасније до 10. маја текуће године у којој се додељују признања.
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Члан 13.
Председник Комисије најкасније 15 дана пре утврђеног рока из члана 12. oве
Одлуке објављује јавни позив за достављање предлога за доделу јавних признања.
Јавни позив из става 1. овог члана са условима за додељивање награде,
објављује се путем средстава информисања Града.
Члан 14.
Предлог из члана 12. ове Одлуке доставља се у писаној форми и садржи
податке о кандидату, образложење, евентуалне доказе, као и назначење за које
јавно признање се предлог доставља.
Члан 15.
Комисија доноси Одлуку о јавним признањима већином гласова.
Уколико Комисија установи да нико од предложених кандидата не испуњава
услове за повељу, плакету, односно звање почасног грађанина, исто се неће
додељивати.
Одлука о додели јавних признања објављује се у «Службеном листу града
Лознице».
Члан 16.
Јавна признања Града Лознице уручују се добитницима на свечаности која
се одржава поводом Дана града.
Члан 17.
Јавна признања града Лознице уручује градоначелник Града Лознице, а у
случају његове одсутности, заменик градоначелника.
У случају одсутности лица из претходног става, јавна признања уручује
председник Скупштине града Лознице или заменик председника Скупштине града
Лознице.
Члан 18.
О додељеним јавним признањима Града Лознице води се евиденција.
Административне и друге послове за потребе Комисије, као и евиденцију о
додељеним јавних признањима води Одељење за рад органа града и заједничке
послове Градске управе града Лознице.
Члан 19.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавним
признањима општине Лозница («Службени лист општине Лозница», број 5/97,
2/02 и 4/06).
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Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу града Лознице».

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-5/09-8-2
Датум: 6. април 2009. год
Лозницa
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у чл. 10. и 40. Статута Града
Лознице ("Службени лист "Града Лознице бр. 19/08).
Разлог за доношење ове Одлуке је усаглашавање постојеће Одлуке о јавним
признањима општине Лозница са Статутом Града Лознице.
Чланом 122. Статута Града Лознице предвиђено је да је градска управа све одлуке
и друга акта Скупштине општине Лозница која су на снази у моменту ступања на
снагу Статута Града дужна да усклади са одредбама Статута најкасније у року од 6
месеци од дана ступања на снагу истог.
Стога предлажемо да Скупштина Града Лознице усвоји предложену одлуку.
Начелник Градске управе
Милојка Смиљанић, с.р.
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