На основу члана 10. и 36. Статута општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и члана 62. Пословника Скупштине општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17 и 3/19), Комисија за награде и
признања Скупштина општине Вишеград о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
за додјелу јавних признања Општине Вишеград
I
Општина Вишеград расписује јавни позив за прикупљање приједлога за додјелу јавних
признања Општине Вишеград.
Предмет јавног позива је прикупаљење пријава за одабир лица која ће добити јавно
признање Општине Вишеград.
II
Јавна признања додјељују се за изузетна достигнућа и допринос од посебног значаја за
развој и углед општине, као и за наручите успјехе у унапређењу привреде, науке,
просвјете, културе, спорта, здравства и других јавних дјелатности.
Јавна признања која се додјељују су:
- Почасни грађанин Општине Вишеград,
- Повеља Општине Вишеград,
- Захвалница Општине Вишеград.
III
- Звање Почасни грађанин Општине Вишеград може бити додијељено држављанину
Републике Српске и Босне и Херцеговине, као и страном држављанину, који има
изузетне заслуге и чије дјело представља посебан и трајан допринос унапређењу
привредног и друштвеног развоја Вишеграда, унапређење поступка очувања
националног, културног, историјског, језичког и вјерског идентитета, односно који је
својим радом, научним умјетничким, политичким хуманитарним и другим дјеловањем
заслужан за унапређење и развој вриједности демократског друштва, историјских
догађаја и традиције, положаја и угледа Вишеграда и његовог статуса и односа са
другим градовима у земљи и иностратнству.
Почасним грађанином Општине Вишеград може бити именовано физичко лице које
нема пребивалиште на подручју општине.
- Повеља Општине Вишеград додјељује се правним и физичким лицима са сједиштем,
односно пребивалиштем на подручју општине Вишеград, као и ван њега, за успјехе у
пословању, заслуге за развој општине, унапређењу квалитета живота и промоцију
угледа општине Вишеград у земљи и свијету, као и свим областима људског
стваралаштва, који су од посебног интереса за општину Вишеград.
- Захвалница Општине Вишеград је јавно признање које се додјељује физичким и
правним лицима за донације и друге сличне активности, за трајнију, општепризнату
дјелатност којом су знатно допринијели развоју општине Вишеград, као и за допринос
његовом угледу.

IV
Критиеријуми за проглашење Почасним грађанином, као и за додјелу Повеље и
Захвалнице Општине Вишеград су:
- најбољи резултати постигнути у теоријском или практичном раду на поједним
подручјима дјеловања,
- објављена, приказана, изложена, изведена или на други начин презентована и
награђена остварења током протеклог периода,
- обиљежавање годишњице оснивања и рада значајних предузећа, установа,
удружења грађана и других правних лица, који својим дјеловањем промовишу
општину Вишеград,
- уживање угледа узорног стручњака, радника и руководиоца, односно узорног
предузећа, установе, удружења грађана и дургих правних лица.
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V
Приједлози за додјелу јавних признања морају бити поднесени у писаној форми и
морају да садрже:
- име и презиме, односно назив и основне податке о подносиоцу приједлога,
- основне податке о физичком или правном лицу које се предлаже за поједино
јавно признање,
- прецизно назначену врсту јавног признања за које је лице предложено, уз
исцрпне образложење приједлога, односно постигнућа и доприноса, због којих
се предлаже додјела признања.
Уз приједлог, предлагач обавезно прилаже одговарајућу документацију (објављене
радове анализе, стручне критике и слично) којим доказује оправданост самог
приједлога.
На захтјев Комисије за награде и признања, предлагач је дужан доставити и
накнадно затражене допунске податке и документе.
Комисија може, уз сагласност предлагача, измијенити врсту јавног признања за које
је кандидат предложен.
Приједлози који нису поднесени у складу са одредбама ове одлуке неће бити
размотрени.

VI
Предлагач за додјелу јавних признања могу бити начелник, одборници Скупштине
општине Вишеград, органи републичке и оштинске управе, грађани, удружења грађана,
као и остала правна лица.
VII
У једној календарској години, истом правном или физичком лицу може се додијелити
само једно јавно признање.
Почасном грађанину не додјељује се друга јавна признања.
VIII
Јавно признање може бити додијељено и постухмно уз сагласност чланова породице.
Јавно пизнање које се одјељује постхумно, као и оно које није уручено за живота,
предаје се чановима породице.
IX
Одлуку о додјели јавних признања доноси Скупштина општине, на приједлог Комисије
за награде и признања.

Уз јавно признање може се додјелити и пригодни поклон или новчана награда о чему
одлучује начелник.
X
Одлуку и образложење о додјели јавних признања саопштава предсједник Скуупштине
или начелник општине, приликом уручивања признања.
Јавна признања потписује начелник општине и предсједник Скупштине општине
Вишеград.
XI
Опис, изглед и садржај јавног признања, као и пригодног поклона, утврђује начелник
општине на приједлог посебне стручне комисије.
Стручну комисију, из претходне подтачке, именује начелник општине.
О усклађености ликовног или дургог умјетничког рјешења јавног признања и
пригодног поклона са историјском и културним вриједностима општине стара се
Комисија за награде и пизнања.
XII
Одлука о додјели јавних признања Општине Вишеград објаљује се у Службеном
гласнику и на службеној web страници Општине Вишеград.
Јавна признања додијељена одлуком из претходног става уручују се поводом славе
Општине Вишеград Рођење Пресвете Богородице-Мала Госпојина.
XIII
Јавни позив биће објављен на огласној табли Општине Вишеград и службеној web
страници Општине Вишеград.
Пријаве се могу доставити путем протокола Општинске управе општине Вишеград или
путем поште на адресу: Општина Вишеград, ул. Андрићград бб, 73240 Вишеград.
Пријаве се достављају најкасније до 26.07.2019. године.
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Предсједник комисије
_________________
Младен Кнежевић

