На основу члана 30. алинеја 18. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“,бр. 101/04, 42/05 и 118/05)и члана 35.алинеја 18. Статута општине Шамац("Службени гласник
општине Шамац",број 4/05 и 9/07),Скупштина општине Шамац,на Тринаестој редовној сједници
одржаној 29.јануара 2010. године,донијела је

ОДЛУКУ
о наградама и признањима општине Шамац
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком установљавају се награде и признања општине Шамац и уређује надлежност за
додјелу,поступак, ближи услови за додјелу,излед и друга питања која се односе на награде и признања.
Награде и признања су знаци јавног признања за дјела и рад која заслужују опште поштовање и
истицање.
Члан 2.
Награде и признања се додјељују правном лицу, појединцу или групи за дјела или резултате у раду
на подручју општине Шамац према следећим основним критеријумима:
- за учињена дјела која заслужују опште признање и поштовање у општини;
- за изузетан допринос у чињену дјела хуманизма, несебичног пожртвовања у спасавању људи и
добара;
- за залагање за остваривање људских права и основних слобода и људског достојанства;
- за изузетне резултате у привређивању, освајању нових технологија, техничких унапређења,
иноваторства и рационализације,
- за изузетан допринос у остварењу врхунских резултата у области просвјете,образовања и
васпитања, здравствене,социјалне и дјечије заштите,науке, културе, умјетности, спорта и физичке
културе;
- за изузетне резултате у очувању и развоју пољопривреде и села;
- за изузетан допринос развоју локалне самоуправе;
- за изузетан допринос у хуманитарним и добротворним акцијама и испољену солидарност и друга
дјела хуманитарног значаја за општину;
- за нарочито испољену личну храброст и дјела која доприносе срећнијем и хуманијем живљењу;
- за испољену храброст у ванредним ситуацијама у спашавању људских живота или спречавања
материјалних штета.
Члан 3.
Награда или признање може се додијелити и појединцима или правним лицима из других средина за
допринос развоју општине Шамац или заслуге на унапређењу сарадње са општином.
Иста награда или признање не може се додијелити истом лицу више пута.
II. ВРСТЕ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА,ОБЛИК И САДРЖАЈ
Врсте награда и признања
Члан 4.
Као награда установљава се Априлска награда у виду новчаног износа.
Као признања општине Шамац установљавају се:
- Повеља
- Плакета и
- Похвала.
Уз награду и признање може се додијелити и пригодни поклон(умјетничко дјело,слика и др.).
У једној години могу се додијелити највише двије Априлске награде,једна Повеља,три Плакете и пет
Похвала.
2. Награда
Члан 5.
Априлска награда додјељује се за врхунска остварења и резултате постигнуте у одређеној области.
Новчани износ Априлске награде утврђује Комисија за награде и признања Скупштине општине
Шамац(у даљем тексту: Комисија) у оквиру расположивих средстава Буџета намијењених за ту сврху.
Уз новчани износ додјељује се увјерење са називом Априлска награда на дволистку формата А4.
На лијевој страни увјерења налази се велики грб општине Шамац,а на десној страни исписује се
текст:
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
поводом свечаног обиљежавања дана општине
додјељује
АПРИЛСКУ НАГРАДУ
__________________________________
(име и презиме/назив и сједиште)
и новчани износ од ________ КМ
за врхунска остварења и резултате постигнуте у области _______________
У Шамцу, __.__. године
М.П.

Предсједник Скупштине општине

2. Повеља
Члан 6.
Повеља се додељује за изузетне заслуге и резултате остварене у дужем временском периоду у
одређеној области или за дјело које завређује опште признање,а који доприносе укупном развоју и
напретку општине.
Члан 7.
Повеља се израђује на дволистку формата А4.
На лијевој страни налази се велики грб општине Шамац.
На десној страни исписује се текст:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
поводом свечаног обиљежавања дана општине
додјељује
ПОВЕЉУ
__________________________________
(име и презиме/назив и сједиште)
за изузетне заслуге и резултате који доприносе остваривању
развоја општине и укупног напретка
У Шамцу, __. __. _____ године
М.П.

Предсједник Скупштине општине

Члан 8.
Плакета се додјељује за заслуге,врхунска остварења или врхунске резултате остварене у дужем
периоду у одређеној области.
Члан 9.
Плакета се израђује на дволистку формата А4.
На лијевој страни налази се велики грб општине Шамац.
На десној страни исписује се текст:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
поводом свечаног обиљежавања дана општине
додјељује
ПЛАКЕТУ
____________________________________
(име и презиме/назив и сједиште)
за заслуге и врхунске резултате постигнуте у области
_____________________________________
У Шамцу, __.__. _____ године
М.П.

Предсједник Скупштине општине

Члан 10.
Похвала се додјељује за постигнуте успјехе у раду и стваралаштву у одређеној области.
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Члан 11.
Похвала се израђује на дволистку формата А4.
На лијевој страни налази се велики грб општине Шамац.
На десној страни исписује се текст:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
поводом свечаног обиљежавања дана општине
додјељује
ПОХВАЛУ
____________________________________
(име и презиме/назив и сједиште)
за постигнуте успјехе у области
_____________________________________
У Шамцу, __.__. _____ године
М.П.

Предсједник Скупштине општине

III. ПРОЦЕДУРА ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА
Члан 12.
Иницијативу за додјелу награда и признања могу дати физичка и правна лица са пребивалиштем,
односно сједиштем на територији општине Шамац.
Иницијатива се подноси Комисији у писаној форми, са образложењем.
Члан 13.
Приједлог за додјелу награда и признања утврђује Комисија, накона разматрања поднијетих
иницијатива,или по сопственој иницијативи и доставља га Скупштини.
Одлуку о додјели признања доноси Скупштина.О сваком поједином приједлогу гласа се одвојено.
Одлука о додјели награда и признања садржи имена добитника, назив награде и признања и кратко
образложење за додјелу.
Награда и признање имају карактер јавног признања.
IV. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
За успјешно представљање општине Шамац на такмичењима, смотрама, сајмовима, приредбама и
другим манифестацијама у областима привреде, приватног предузетништва, умјетности, образовања,
спорта, доприноса у акцијама социјално-хуманитарног карактера, или постигнуте успјехе у школовању
и другим областима значајним за општину Шамац, начелник општине Шамац, појединцима и правним
лицима може додјељивати захвалнице.
Захвалница је знак признања за залагање,дјела и рад која заслужују поштовање и истицање.
Члан 15.
Захвалница израђује на листу формата А4,на коме се налази грб Општине Шамац и исписан текст:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ
д о д ј ељ уј е
ЗАХВАЛНИЦУ
____________________________________
(име и презиме/назив и сједиште)
за посебне резултате постигнуте у области
_____________________________________
У Шамцу,__.__. ____.године
М.П.

Начелник општине
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Члан 16.
Захвалница се,по правилу, уручује приликом значајних прослава или других догађаја од значаја за
општину(такмичења,смотре,празници, јубиларне годишњице или други пригодни догађај).
Уз Захвалницу може се додијелити и пригодни предмет,слика,други поклон или новчани износ.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Награде и признања уручују се на свечаној сједници Скупштине општине која се одржава 15.априла,
поводом обиљежавања Дана општине, или на Слави општине.
Награде и признања уручује предсједник Скупштине општине.
У случају спријечености предсједника Скупштине,награде и признања уручује потпредсједник
Скупштине.
Члан 18.
Новчани износ награде општине исплаћује се из Буџета општине на рачун добитника награде у року
од 30 дана од дана доношења Одлуке.
Члан 19.
Средства за израду награда и признања установљених овом Одлуком,као и новчани износ уз
признања,обезбјеђују се у Буџету општине Шамац-потрошачка јединица Скупштина општине
Средства за захвалнице обезбјеђују се у Буџету општине Шамац-потрошачка јединица Начелник
општине.
Члан 20.
Административне и стручне послове у спровођењу ове Одлуке који се односе на награде и признања
врши Стручна служба Скупштине,а послове који се односе на захвалнице-служба начелника општине.
Члан 21.
О додјели награда и признања води се посебна евиденција у електронској форми-регистар награда и
признања општине Шамац.У регистар се уносе подаци о имену,презимену и пребивалишту,односно
називу и сједишту добитника признања,врста признања,број и датум акта о додјели,датум предаје
(уручења) и напомена.
О вођењу регистра награда и признања стара се секретар Скупштине општине.
О вођењу регистра захвалница стара се Служба начелника општине.
Члан 22.
Награде и признања израђују се на квалитетној хартији,у одговарајућој боји,са декорацијом која је
уобичајена у праскси.
О изради награда и признања установљених овом Одлуком стара се секретар Скупштине општине.
Члан 23.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинским признањима („Службени
гласник општине Шамац“,број 3/02).
Члан 24.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број:07-022-28/010
29.јануар 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др.вет.медицине
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