РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Крaљa Aлeксaндрa И Кaрaђoрђeвићa 4, 76230 Шaмaц, тeл: 054/611-229 , Фaкс:054/620-300

Број: 07-136-1/18
Датум, 27.02.2018. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДОДЈЕЛУ ОПШТИНСКИХ
НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица са сједиштем, односно пребивалиштем
на територији општине Шамац да доставе иницијативу за додјелу општинских награда и признања
која се додјељују поводом обиљежавања 15. априла – Дан општине Шамац.
Као награде и признања општине Шамац установљенe су:
- Априлска награда у виду новчаног износа
- Повеља
- Плакета и
- Похвала
Награде и признања додјељују се правном лицу, појединцу или групи за дјела или резултате у
раду на подручју општине Шамац према следећим критеријумима:
- за учињена дјела која заслужују опште признање и поштовање у општини,
- за изузетан допринос у чињењу дјела хуманизма, несебичног пожртвовања у спасавању
људи и добара,
- за залагање у остваривању људских права и 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 испољавању
солидарности 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
спречавању материјалних штета,
- за допринос у унапређењу и развоју вриједности демократског друштва,
- за уживање угледа узорног грађанина, односно узорног правног лица, јавне установе,
удружења грађана и других организација.
Награда или признање може се додијелити појединцима или правним лицима из других
средина за допринос развоју општине Шамац или заслуге на унапређењу сарадње са општином.
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Рок за доставу иницијативе за додјелу општинских награда и признања је 15. март 2018.
године.
Иницијатива се доставља у писаном облику на адресу: Скупштина општине Шамац, ул. Краља
Александра Карађорђевића број 4, са назнаком Комисија за награде и признања Скупштине општине
Шамац.
Иницијатива мора бити образложена.

Доставити:
1. Одборници Скупштине општине
2. Савјети мјесних заједница
3. Политичке партије
4. Јавне установе
5. Удружења грађана
6. огласна табла општине
7. интернет презентација општине
8. архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.економиста
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