На основу члана 10. став 4. Статута општине Рума ("Службени лист општина
Срема", бр. 06/2009, 38/2012 и 28/2014), Скупштина општине Рума, на седници одржаној
____________2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ РУМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о додели награда и јавних признања Општине Рума (у даљем тексту:
Одлука) установљавају се јавна признања и награде Општине Рума (у даљем тексту:
Општина) и утврђује поступак њихове доделе.
Члан 2.
Јавна признања и награде Општине, могу се додељивати правним лицима,
невладиним и хуманитарним организацијама и удружењима као и појединцима - за
постигнуте изузетне резултате, заслуге и допринос у развоју друштвених и привредних
односа, науке, образовања, културе, уметности, спорта и других области.
Члан 3.
Јавна признања и награде се могу доделити субјектима из претходног члана чије
се седиште, односно пребивалиште налази на територији Општине, као и онима који
имају седиште, односно преби валиште ван територије Општине или у иностранству, ако
су њихова достигнућа и стваралаштво везани за Општину или ако су дали посебан
допринос друштвеном и привредном развоју Општине.
II ЗВАЊЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ РУМА
Члан 4.
Звање почасног грађанина општине Рума, као посебан вид јавног признања, може
се доделити истакнутим појединцима, домаћим и страним држављанима, за постигнуте
изузетне резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за
унапређење, развој и афирмацију Општине.
Лицу коме је додељено звање почасног грађанина, на свечаној седници Скупштине
општине, додељује се Повеља почасног грађанина општине Рума.
Повеља почасног грађанина обавезно садржи следеће елементе: грб општине,
означење да је додељује Скупштина општине Рума поводом Празника општине, означење
лица коме се додељује, разлоге због којих му се додељује, датум, потпис Председника
скупштине и печат Скупштине општине Рума.
Повеља се израђује на висококвалитетном папиру, са висооквалитетном штампом.
Уз Повељу почасног грађанина додељује се пригодан поклон у виду стилизованог

кључа израђеног од сребра, бакра или никла, са или без позлате.
III РУМСКА ПОВЕЉА
Члан 5.
Румска повеља, као посебан вид јавног признања, додељује се правним лицима
или појединцима за нарочито високе и значајне резултате у раду у појединим областима,
или за нарочито истицање у прогресивним иницијативама и другим активностима,
хуманитарним поступцима, као и за животно дело.
Румска повеља додељује се правним или физичким лицима која имају
пребивалиште на територији Општине Рума, али и лицима ван територије општине или
из иностранства, ако задовољавају критеријуме из претходног става.
Румска повеља се додељује на свечаној седници Скупштине општине и обавезно
садржи следеће елементе: грб општине, означење да је додељује Скупштина општине
Рума поводом Празника општине, означење лица коме се додељује, разлоге због којих му
се додељује, датум, потпис Председника скупштине и печат Скупштине општине Рума.
Повеља се израђује на висококвалитетном папиру или другом материјалу, са
висококвалитетном штампом.
Скупштина општине у једној календарској години може доделити само једну
Румску повељу.
IV ЗАХВАЛНИЦА
Члан 6.
Захвалница се додељује правним лицима, невладиним и хуманитарним
организацијама, удружењима или појединцима који су на посебан начин помогли развоју
и афирмацији Општине Рума.
Захвалница се израђује на квалитетном папиру и квалитетном штампом, а
обавезно садржи следеће елементе: грб општине, означење да је додељује Скупштина
општине Рума поводом Празника општине, означење лица коме се додељује, разлоге због
којих се додељује, датум, потпис Председника скупштине и печат Скупштине општине
Рума.
V НОВЧАНА НАГРАДА
Члан 7.
Новчана награда се може доделити физичким лицима која су се нарочито истакла
радом и резултатима рада, или су учинила изразито хумано дело.
О висини новчане награде одлучује Скупштина општине приликом доношења
одлуке о додели награде.
VI ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА

Члан 8.
Поступак доделе јавних признања и награда покреће и спроводи Комисија за
одликовања и друга друштвена признања, коју именује Председник општине.
Комисија за одликовања и друга друштвена признања (у даљем тексту: Комисија),
најкасније 15 дана пре Празника општине, јавним позивом, преко средстава јавног
информисања и званичне интернет презентације, позива све заинтересоване да дају своје
иницијативе и предлоге за доделу јавних признања и награда, остављајући им рок од
најмање 7 дана од дана објављивања јавног позива.
Иницијативу и предлоге за доделу јавних признања и награда могу дати правна
лица са седиштем на подручју Општине Рума (предузећа, установе, удружења, невладине
организације, месне заједнице и друга правна лица), председник општине, радна тела
Скупштине општине, oдборничке групе и одборници који немају формиране одборничке
групe, као и групе од најмање 30 грађана који имају пребивалиште на територији
Општине Рума.
По истеку рока за подношење иницијативе и предлога, Комисија разматра све
приспеле иницијативе и утврђује предлог одлуке о додели јавних признања и награда, за
текућу годину.
Скупштина општине доноси одлуку о додели јавних признања и награда општине.
Добитницима јавних признања и награда исте уручује Председник општине на
свечаној седници која се одржава поводом Празника општине.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
О урученим наградама и признањима, надлежна служба води посебну евиденцију.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана након објављивања у "Службеном листу
општина Срема".

