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Na osnovu člana 14. Odluke o ustanovljavanju i dodjeli opštinskih nagrada i priznanja
(„Službeni glasnik opštine Vukosavlje“, broj:7/15), Komisija za nagrade i priznanja Skupštine
opštine Vukosavlje o b j a v lj u j e:
JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu opštinskih priznanja i nagrada koja se
dodjeljuju povodom Dana opštine Vukosavlje - 8. septembra
I
Pozivaju se:
a) Načelnik opštine Vukosavlje,
b) odbornici Skupštine opštine Vukosavlje,
v) organi mjesnih zajednica,
g) preduzeća i ustanove,
d) udruženja građana i druge organizacije,
đ) grupe građana i građani pojedinci,
da podnesu Prijedlog za dodijelu opštinskih nagrada i priznanja.
II
U skladu sa članom 2. Odluke o ustanovljavanju i dodjeli opštinskih nagrada i
priznanja („Službeni glasnik opštine Vukosavlje“, broj:7/15), nagrade i priznanja opštine
Vukosavlje se dodjeljuju prema sljedećim osnovnim kriterijima:
a) za učinjena djela i rad koja zaslužuju opšte priznanje i poštovanje u opštini;
b)za izuzetan doprinos u činjenu djela humanizma, nesebičnog požrtvovanja u
spasavanju ljudi i dobara;
v)za zalaganje za ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda i ljudskog
dostojanstva;
g) za izuzetne rezultate u privređivanju, stvaranju novih tehnologija, tehničkih
unapređenja, inovatorstva i racionalizacije;
d) za izuzetan doprinos u ostvarenju vrhunskih rezultata u oblasti prosvjete,
obrazovanja i vaspitanja, zdravstvene, socijalne i dječije zaštite, nauke, kulture, umjetnosti,
sporta i fizičke kulture;
đ)za izuzetan doprinos razvoju lokalne samouprave;
e) za izuzetan doprinos u humanitarnim i dobrotvornim akcijama i ispoljenu solidarnost
i druga djela humanitarnog značaja za opštinu;
ž)za naročito ispoljenu ličnu hrabrost i djela koja doprinose sretnijem i humanijem
življenju;
z)za ispoljenu hrabrost u vanrednim situacijama u spašavanju ljudskih života ili
sprečavanja materijalnih šteta.
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III
U skladu sa članom 5. Odluke dodijeljuju se:
a) Novčana nagrada,
Novčana nagrada dodjeljuje se istaknutim učenicima za vrhunska ostvarenja i rezultate
postignute u oblasti obrazovanja i sporta (Član 6. Odluke).
b) Povelja opštine Vukosavlje,
Povelja opštine Vukosavlje je najviše priznanje u opštini Vukosavlje, koje Skupština
opštine dodjeljuje, za izuzetne zasluge i rezultate ostvarene u dužem vremenskom periodu u
određenoj oblasti ili za djelo koje zavređuje opšte priznanje, a koje doprinose ukupnom
razvoju i napretku opštine (Član 7.Odluke).
v)Povelja počasnog građanina opštine Vukosavlje,
Zvanje Počasni građanin opštine Vukosavlje, može se dodijeliti istaknutim pojedincima
koji nemaju prebivalište na teritoriji opštine Vukosavlje, a koji su svojim višegodišnjim
radom stekli naročite zasluge u razvoju, napretku i afirmisanju opštine Vukosavlje u
zemlji i inostranstvu u različitim oblastima privrednog i društvenog života, u pružanju
humanitarne i druge pomoći, unapređivanju i zaštiti životne sredine, zaštiti i unapređenju
ljudskih prava i sloboda ili unapređivanju i razvoju lokalne samouprave (Član 8.Odluke).
g)Plaketa opštine Vukosavlje,
Plaketa se dodjeljuje za zasluge, vrhunska ostvarenja ili vrhunske rezultate ostvarene u
dužem period u određenoj oblasti (Član 9.Odluke).
d) Zahvalnica opštine Vukosavlje.
Zahvalnica se dodjeljuje za postignute uspjehe u radu i stvaralaštvu u određenoj oblasti, za
uspješno predstavljanje opštine Vukosavlje na takmičenjima, smotrama, sajmovima,
priredbama i drugim manifestacijama u oblastima privrede, privatnog preduzetništva,
umjetnosti, obrazovanja, sporta, doprinosa u akcijama socijalnog-humanitarnog karaktera, ili
postignute uspjehe u školovanju i drugim oblastima značajnim za opštinu Vukosavlje (Član
10.Odluke).
IV
Prijedlog za dodjelu opštinskih priznanja i nagrada mora sadržavati:
a) osnovne lične podatke o predloženom kandidatu-fizičkom licu, odnosno statusne
podatke o pravnom licu koji se predlažu za dodjelu priznanja,
b) vrstu nagrade i priznanja,
v)zapisnik sa sjednice ovjeren od strane ovlašćenog lica, ukoliko je prijedlog upućen
od organa, ustanove, pivrednog društva ili udruženja,
g)obrazloženje prijedloga sa aspekta opravdanosti, razlozima dodjele u odnosu na
propisane kriterije.
V
Prijedlog kandidata sa potrebnim podacima se dostavlja na šalter sali opštine
Vukosavlje ili putem pošte, na adresu: Opština Vukosavlje, Muse Ćazima Ćatića broj 163, 74
470 Vukosavlje, sa naznakom: Komisija za nagrade i priznanja Skupštine opštine Vukosavlje,
do 15. avgusta 2022. godine.
VI
Ovaj Javni poziv biće upućen svim subjektima, odnosno pravnim licima,
organizacijama i ustanovama na teritoriji opštine, te objavljen u Službenom glasniku opštine
Vukosavlje, na oglasnoj tabli i web stranici Opštine.
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Jovan Kovačević, s.r.
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