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СПИСАК ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА И ДОДЕЛУ 

ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

У Лапову, 06.03.2018.год. 
                                                                                                                              СЕКРЕТАР 

Р е д н и 
број

Име и презиме потпис Текући рачун банка

1. БОБАН МИЛИЧИЋ

2. С Л А Ђ А Н 
СТАНИСАВЉЕВИЋ

3. ДАНИЈЕЛА ВУЛИЋЕВИЋ

4. ГОРДАНА МРКАЉ

5. М И Р О С Л А В 
СТАНОЈЛОВИЋ

6. ВЕСНА ГОЛУБОВИЋ

7. А Л Е К С А Н Д А Р 
ГОЛУБОВИЋ



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛАПОВО 
КОМИСИЈА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА 
И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА  
Број: 06-13 /18-I-04 
05. 03. 2018. год. 
Л А П О В О 

На основу чл.4 и 6. Одлуке о  установљењу признања и награда општине Лапово 
(„Службени гласник општине Лапово“ бр.2/2013) сазивам 

 СЕДНИЦУ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА 
         И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Седница ће се одржати дана 06.03.2018.године (УТОРАК) са почетком у 10,00 
часова у канцеларији председника Скупштине општине Лапово(просторија КТЦ-а). 

За седницу предлажем следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1.  Расписивање јавног позива за прикупљање предлога за доделу признања и 
награда општине Лапово за 2018.годину 

Известилац: Председник Комисије 

2. Текућа питања 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 



                                                                              Бобан Миличић,с.р. 

          На основу чл.5.Одлуке о установљењу признања и награда општине Лапово(«Службени 
гласник општине Лапово»,бр.2/2013), Комисија за обележавање празника, доделу признања и 
награда Скупштине општине Лапово, на седници одржаној дана 06.03.2018.године, донела је 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

За прикупљање предлога за доделу признања општине Лапово за 2018.годину 

I- Расписује се Јавни позив за подношење иницијативе за доделу признања општине 
Лапово,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. 

II- Иницијатива се подноси у виду предлога за доделу признања.Предлог за доделу признања мора 
да садржи:назив лица које се предлаже за добитника признања,област за коју се предлаже 
добитник,образложење номинације у виду описа постигнутих резултата и успеха потенцијалног 
добитника признања,потпис и/или печат предлагача. 

III- Рок за подношење предлога за доделу признања општине Лапово је 09 .03.2018.године. 

IV- Предлог за доделу признања могу поднети установе,предузећа и друге институције и 
организације,групе грађана и појединци.Признања општине Лапово могу се доделити само једном 
истом колективу или појединцу. 

V- Предлог за доделу признања се шаље поштом на адресу „Општина Лапово, просторија КТЦ-
а“Стефан Немања“ Лапово ул.Његошева бр. 33, или се предаје непосредно на писарници општине 
са назнаком: 
„за Комисију за обележавање празника,доделу признања и награда“. 

VI-Признања ће се додељивати на Свечаној седници Скупштине општине Лапово, 
17.03.2018.године. 

VII-Јавни позив  објављује се на огласној табли Општине Лапово,званичном сајту Општине 
www.lapovo.rs  и доступним рекламним просторима. 

http://www.lapovo.rs


КОМИСИЈА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА, ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020-29/18-I-04 

ПРЕДСЕДНИК 
Бобан Миличић 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛАПОВО 
КОМИСИЈА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА 
 И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА  
Број: 06- 13 /18-I-04 
   06 . 03. 2018. год. 
Л А П О В О 

З  А  П  И  С  Н  И  К 
СА СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И  

НАГРАДА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Седница је одржана дана 06.03.2018.год. (УТОРАК), у канцеларији председника 
Скупштине  општине Лапово(просторија КТЦ-а) са почетком у 10,00 часова 

Седници су присуствовали/ле: Бобан Миличић– председник Комисије, Данијела Вулићевић-
члан, Александар Голубовић-члан, Гордана Мркаљ –члан и  Весна Голубовић-члан . 

Одсутни: Мирослав Станојловић и Слађан Станисављевић. 
Поред чланова Комисије седници је присуствовала Ивана Кнежевић –Секретарка СО 

Лапово. 
Записничарка: Мирјана Петковић 
Председник Комисије Бобан Миличић је отворио седницу Комисије и по утврђивању 

кворума за равноправно одлучивање предложио Дневни ред као у материјалу. 
Пошто није било предлога за измене и допуне дневног реда ,Председник комисије је 

предложени дневни ред ставио на гласање 
ЗА-5                 ПРОТИВ--               УЗДРЖАНИ— 

Комисија је једногласно усвојила следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1.  Расписивање јавног позива за прикупљање предлога за доделу признања и 
награда општине Лапово за 2018.годину 

2. Текућа питања 



1.ТАЧКА 
 Расписивање јавног позива за прикупљање предлога за доделу признања и награда општине 
Лапово за 2018.годину 
             
             Председник Комисије Бобан Миличић је упознао чланове Комисије са предлогом Одлуке 
о расписивању јавног позива за прикупљање предлога за доделу признања општине Лапово за 
2018.годину којом је предвиђено да ће се одлука објавити на огласној табли општине Лапово и на 
сајту општине .Рок за подношење предлога за признања и награде је 09.03.2018.године. Одлуку о 
додели признања и награда на предлог Комисије доноси Општинско веће, а  признања ће се  
уручити на свечаној седници СО поводом Дана општине Лапово 17.03.2018.године. 
            Председник Комисије је отворио дискусију по овој тачки. 
            Пошто се  нико није јавио за дискусију Председник Комисије је предлог Одлуке ставио на 
гласање. 

ЗА-5                ПРОТИВ--         УЗДРЖАНИ— 
            Комисија је једногласно донела следећу 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

За прикупљање предлога за доделу признања општине Лапово за 2017.годину 

I - Расписује се Јавни позив за подношење иницијативе за доделу признања општине Лапово, 
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. 

II - Иницијатива се подноси у виду предлога за доделу признања. Предлог за доделу признања 
мора да садржи: 

- назив лица које се предлаже за добитника признања, 
- област за коју се предлаже добитник, 
- образложење номинације у виду описа постигнутих резултата и успеха потенцијалног 
добитника признања, 

- потпис и/или печат предлагача. 

III - Рок за подношење предлога за доделу признања општине Лапово је до 09.03.2018.године. 

IV - Предлог за доделу признања могу поднети установе,предузећа и друге институције и 
организације, групе грађана и појединци. Признања општине Лапово могу се доделити само 
једном истом колективу или појединцу. 

V - Предлог за доделу признања се шаље поштом на адресу: Општина Лапово, ул.Његошева бр. 18, 
или се предаје непосредно на писарници општине са назнаком: 
„за Комисију за обележавање празника,доделу признања и награда“. 

VI - Признања ће се додељивати на Свечаној седници Скупштине општине Лапово, дана 
17.03.2015.године. 

VII – Јавни позив  објављује се на огласној табли Општине Лапово, званичном сајту Општине 
www.lapovo.rs  и доступним рекламним просторима. 

http://www.lapovo.rs


2.ТАЧКА 
Текућа питања 
Председник Комисије је заказао седницу комисије за 12.03.2018.године у 08,00 часова у 
канцеларији председника СО Лапово (просторија КТЦ-а). 
Члан комисије Данијела Вулићевић је предложила да се приликом израде признања за ову годину 
изврши исправка на признању Јанковић Бранислава по одлуци од 2017.године јер је погрешно 
уписано презиме. 

Седница је завршена у 09,20 часова. 

ЗАПИСНИЧАРКА                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

Мирјана Петковић                                                                                         Бобан Миличић 

                



ОПШТИНА ЛАПОВО 
КОМИСИЈА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА 
И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА  
Број: 06-    /18-I-04 



   . 03. 2018. год. 
Л А П О В О 

На основу чл.4 и 6. Одлуке о  установљењу признања и награда општине Лапово 
(„Службени гласник општине Лапово“ бр.2/2013) сазивам 

                           СЕДНИЦУ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА 
         И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Седница ће се одржати дана   .03.2018.године (          ) са почетком у 09,00 часова у 
канцеларији председника  Скупштине општине Лапово(посторија КТЦ-а). 

За седницу предлажем следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1.  Доношење Предлога Одлуке о додели признања и награда 

Известилац: Председник Комисије 

2. Текућа питања 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                               Бобан Миличић  



На основу члана члана 92. и 55. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр 8/12, 13/12 и 3/13) и члана 8. и 6. Одлуке о установљењу признања и награда општине 
Лапово, („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/2013), Комисија за обележавање и доделу 
признања и награда, на седници одржаној дана    07 .03.2017. године, донело је  

ПРЕДЛОГ О Д Л У К Е 
О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА 

I      Поводом Дана општине , Општина Лапово ће доделити следећа признања и то: 

1.ПЛАКЕТУ СА ВЕЛИКИМ ГРБОМ: 

-    Министарству државне управе и  локалне самоуправе – за област изузетне сарадње. 

2.ПЛАКЕТУ СА СРЕДЊИМ ГРБОМ: 
- Удружењу „Зора“- за област хуманитарног рада; 
- ЈП Путеви „Србије“ - за област сарадње; 
- ПЗП д.о.о. Крагујевац - за област сарадње; 
- Зорану Милисављевићу - за област сарадње; 
- Општинској библиотеци „Слово“- за област културе; 
- Средњој школи Лапово – за области образовања;  

3.ПЛАКЕТУ СА МАЛИМ  ГРБОМ: 
           -  УЛУ « Светлост» - за област културе и уметности; 
       -  Александару Поповићу и Игору Исаковићу – за допринос развоја спорта у оптини 
Лапово; 
       -  Кафеу «Срб» - за област хуманитарног рада; 
        -  Браниславу Јанковићу - за област културе; 
  

4.ЗАХВАЛНИЦЕ 
- Колу српских сестара- пододбор Лапово - за област хуманитарног рада; 
- Удружењу „Моравске шаренице“- за област културе;  
- Горици Јеленковић - у области сарадње; 
- Мирјани Петковић- у области сарадње; 
- Љубиши Пешићу -  области виноградарства; 
-  Мариетки Томић – за област културе. 
- Жељку Иличићу – пред. Удружења за спашавање коња „Старо брдо“- у области 
развоја туризма. 

II     Признања ће се доделити на Свечаној седници Скупштине општине Лапово 
17.03.2017.године. 



КОМИСИЈА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА  
Број: 020-35 /17-III-04 

ПРЕДСЕДНИК  
Бобан Миличић 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛАПОВО 
КОМИСИЈА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА 
 И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА  
Број: 06-    /18-I-04 
     . 03. 2018. год. 
Л А П О В О 

З  А  П  И  С  Н  И  К 
СА СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И  

НАГРАДА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Седница је одржана дана   .03.2018.год.(         ), у сали Скупштине  општине Лапово са 
почетком у 09,00 часова 

Седници су присуствовали:  Бобан Миличућ – председник Комисије, Данијела Вулићевић-
члан, Слађан Станисављевић-члан,  Гордана Мркаљ-члан и Весна Голубовић-члан. 

Одсутни: Александар Голубовић и Мирослав Станојловић. 
Поред чланова Комисије седници је присуствовао Никола Несторовић –Секретар СО 

Лапово. 
Записничар: Мирјана Петковић 
Председник Комисије Бобан Миличић је отворио девету седницу Комисије и по утврђивању 

кворума за равноправно одлучивање предложио Дневни ред као у материјалу. 
Пошто није било предлога за измене и допуне дневног реда ,Председник комисије је 

предложени Дневни ред ставио на гласање 
ЗА-5                  ПРОТИВ--               УЗДРЖАНИ— 

Комисија је једногласно усвојила следећи 
ДНЕВНИ РЕД 

1.  Доношење Предлога Одлуке о додели признања и награда 
2. Текућа питања 

1.ТАЧКА 
Доношење Предлога Одлуке о додели признања и награда 
               Председник Комисије Бобан Миличић известио је чланове Комисије да су у предвиђеном 
року Комисији достављени следећи предлози за награде и признања: 

- КТЦ“Стефан Немања“Лапово у писменој форми предложио је УЛУ“Светлост“ за 
допринос у развоју културе и уметности-плакета са средњим грбом;Љубишу 
Пешића,винара и виноградара за доприносе у развоју пољопривреде-



виноградарства-захвалница,Александру Поповићу и Игору Исаковићу за допринос у 
развоју спорта и хуманитарних акција-плакета са средњим грбом,Горицу Јеленковић 
и Мирјану Петковић за допринос раду и сарадњи-захвалница. 

-Општинска библиотека „Слово“Лапово у писменој форми предложила је 
Удружење“Зора“ у области хуманитарног рада-плакета са малим грбом,Кафе“СРБ“у 
области хуманитарног рада-плакета са малим грбом,Бранислава Јанковића у областима 
сарадње и културе-плакета са малим грбом и Мариетку Томић у области културе-
захвалница. 
-Марија Голубовић из Лапова је у писменој форми  пшредложила Удружење“Моравска 
шареница“ за допринос у развоју културе –захвалница. 
-Члан Комисије Слађан Станисављевић је на седници Комисије усмено 
предложио:Министарство државне управе и локалне самоуправе за област изузетне 
сарадње са општином Лапово-плакету са великим грбом,ЈП“Путеви Србије“ за област 
сарадњеПЗПд.о.о.Крагујевац за област сарадње,Зорана Милисављевића за област 
сарадње и лично залагање и Средњу школу Лапово за допринос у области образовања-
плакету са средњим грбом,Коло српских сестара Лапово за област хуманитарног рада и 
Жељка Иличића-председника удружења за спашавање коња“Старо брдо“ за развој 
туризма-захвалнице. 
-Члан Комисије Весна Голубовић је на седници усмено предложила Општинску 
библиотеку „Слово“-плакету са средњим грбом. 

Пошто није било других предлога председник је ставио на усвајање Предлог Одлуке о 
додели признања. 

ЗА-5             ПРОТИВ--               УЗДРЖАНИ— 
Комисија је једногласно донела следећи 

ПРЕДЛОГ О Д Л У К Е 
О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА 

I      Поводом Дана општине , Општина Лапово ће доделити следећа признања и то: 
1.ПЛАКЕТУ СА ВЕЛИКИМ ГРБОМ: 

-    Министарству државне управе и  локалне самоуправе – за област изузетне сарадње. 
2.ПЛАКЕТУ СА СРЕДЊИМ ГРБОМ: 

- Удружењу „Зора“- за област хуманитарног рада; 
- ЈП Путеви „Србије“ - за област сарадње; 
- ПЗП д.о.о. Крагујевац - за област сарадње; 
- Зорану Милисављевићу - за област сарадње; 
- Општинској библиотеци „Слово“- за област културе; 
- Средњој школи Лапово – за области образовања;  

3.ПЛАКЕТУ СА МАЛИМ  ГРБОМ: 
           -  УЛУ « Светлост» - за област културе и уметности; 
       -  Александару Поповићу и Игору Исаковићу – за допринос развоја спорта у оптини 
Лапово; 
       -  Кафеу «Срб» - за област хуманитарног рада; 
        -  Браниславу Јанковићу - за област културе; 

4.ЗАХВАЛНИЦЕ 
- Колу српских сестара- пододбор Лапово - за област хуманитарног рада; 
- Удружењу „Моравске шаренице“- за област културе;  



- Горици Јеленковић - у области сарадње; 
- Мирјани Петковић- у области сарадње; 
- Љубиши Пешићу -  области виноградарства; 
-  Мариетки Томић – за област културе. 
- Жељку Иличићу – пред. Удружења за спашавање коња „Старо брдо“- у области 
развоја туризма. 

II     Признања ће се доделити на Свечаној седници Скупштине општине Лапово 
17.03.2017.године. 

2.ТАЧКА 
Текућа питања 
Није било дискусије 

Седница је завршила са радом у 09,35 часова. 

ЗАПИСНИЧАРКА                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

Мирјана Петковић                                                                                         Бобан Миличић 

  


