На основу члана 11. и члана 121. став 2. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева", број 15/13-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. маја 2017. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ПРИЗНАЊИМА И НАГРАДАМА
ГРАДА КРАЉЕВА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Oвом одлуком установљавају се јавна признања и награде града Краљева за рад
и дела која заслужују посебно признање и истицање и уређује се поступак за њихово
додељивање.
Члан 2.
Признања града Краљева су:
-Звање почасног грађанина града Краљева;
-Захвалница;
-Диплома заслужног грађанина града Краљева;
-Диплома заслужног предузећа и установе града Краљева;
-Диплома заслужне спортске организације града Краљева;
-Диплома заслужне образовне установе града Краљева;
-Диплома заслужног удружења грађана града Краљева.

Члан 3.
Награде града Краљева су Октобарска награда града Краљева и Специјална
награда за подстицај хуманости ,,Миломир Главчић”.
Члан 4.
Признања града Краљева додељују се грађанима-држављанима Републике
Србије, са пребивалиштем на територији града Краљева, односно предузећима,
установама, удружењима грађана, организацијама или месним заједницама са
седиштем на територији града Краљева.
Признања града Краљева могу се доделити и грађанима-држављанима
Републике Србије, чије пребивалиште није на територији града Краљева, односно
предузећима, установама, удружењима грађана, организацијама или месним
заједницама чије седиште није на територији града Краљева, а могу се доделити и
страним држављанима, страним предузећима, установама, удружењима грађана или

организацијама.
Члан 5.
Октобарска награда додељује се лицу које је држављанин Републике Србије.

II

ПРИЗНАЊА КОЈА ДОДЕЉУЈЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК КРАЉЕВА
Члан 6.

Градоначелник Краљева додељује Звање почасног грађанина града Краљева и
Захвалницу, у пригодним приликама.
Звање почасног грађанина града Краљева
Члан 7.
Звање почасног грађанина града Краљева додељује се као највиша лична почаст
и израз посебног поштовања грађанима који уживају велики углед у земљи и свету.
Звање почасног грађанина може се доделити и страним држављанима.
Почасном грађанину града Краљева издаје се Повеља.

Захвалница
Члан 8.
Захвалница се додељује грађанима, предузећима, установама, удружењима,
организацијама или месним заједницама за постигнуте примерене резултате и успехе у
раду, учињене подвиге, хумана дела, као и за испољену храброст и пожртвовање у
спасавању живота људи и материјалних добара.
Захвалница се може доделити и грађанима, предузећима, установама,
удружењима или организацијама чије пребивалиште, односно седиште није на
територији града Краљева, као и странима држављанима, предузећима, установама,
удружењима или организацијама, уколико је њихов допринос од значаја за град
Краљево.
Уручивање признања
Члан 9.
Повељу почасном грађанину града Краљева, Специјалну награду за подстицај
хуманости ,,Миломир Главчић” и Захвалницу уручује градоначелник, односно заменик
градоначелника града Краљева.
У случају одсутности лица из претходног става, признања може да уручи и лице
које посебним решењем одреди градоначелник града Краљева.

III ПРИЗНАЊА И НАГРАДE КОЈЕ ДОДЕЉУЈЕ СКУПШТИНА
ГРАДА КРАЉЕВА
Члан 10.
Одлуку о додели Дипломе заслужног грађанина града Краљева, Дипломе
заслужног предузећа и установе града Краљева, Дипломе заслужне спортске
организације града Краљева, Дипломе заслужне образовне установе града Краљева,
Дипломе заслужног удружења грађана града Краљева, Октобарске награде града
Краљева и Специјалне награде за подстицај хуманости ,,Миломир Главчић” доноси
Скупштина града Краљева поводом 7.октобра-Краљевдана, Дана града Краљева.

Диплома заслужног грађанина града Краљева
Члан 11.
Диплома заслужног грађанина града Краљева додељује се грађанима за
учињена хумана дела, за дугогодишњи рад и остварења у области научноистраживачког рада, здравства, просвете, културе, уметности, физичке културе, спорта,
производног рада и другим областима друштвеног и јавног живота, који су од изузетног
значаја и представљају трајну вредност за град Краљево, а нарочито имајући у виду већ
додељена признања од стране професионалних или гранских удружења.
Диплома заслужног грађанина града Краљева може се доделити и грађанима
који немају пребивалиште на територији града Краљева, као и страним држављанима,
уколико је њихов допринос од изузетног значаја за град Краљево.

Диплома заслужног предузећа или установе града Краљева
Члан 12.
Диплома заслужног предузећа или установе града Краљева додељује се
предузећима или установама за дугогодишњи рад и изузетне успехе у привреди, науци,
здравству, просвети, култури, уметности, физичкој култури, спорту, и другим областима,
као и за друге успехе, којима се доприноси развоју и афирмацији града Краљева, а
нарочито имајући у виду већ додељена признања од стране професионалних или
гранских удружења.
Диплома заслужног предузећа или установе града Краљева може се доделити
предузећима или установама чије седиште није на територији града Краљева, као и
страним предузећима и установама, ако је њихов допринос од изузетног значаја за град
Краљево.

Диплома заслужне спортске организације града Краљева
Члан 13.
Диплома заслужне спортске организације града Краљева додељује се спортским
организацијама за дугогодишњи рад и изузетне успехе у спорту и физичкој култури
којима се доприноси развоју и афирмацији града Краљева, а нарочито имајући у виду
већ додељена признања од стране професионалних или гранских удружења.
Диплома заслужне спортске организације града Краљева може се доделити
спортским организацијама чије седиште није на територији града Краљева, као и
страним спортским организацијама, ако је њихов допринос од изузетног значаја за град
Краљево.
Диплома заслужне образовне установе града Краљева

Члан 14.
Диплома заслужне образовне установе града Краљева додељује се за
дугогодишњи рад и изузетне успехе у области просвете којима се доприноси развоју и
афирмацији града Краљева, а нарочито имајући у виду већ додељена признања од
стране професионалних или гранских удружења.
Диплома заслужне образовне установе града Краљева може се доделити
образовним установама чије седиште није на територији града Краљева, као и страним
образовним установама, ако је њихов допринос од изузетног значаја за град Краљево.

Диплома заслужног удружења грађана града Краљева
Члан 15.
Диплома заслужног удружења грађана града Краљева додељује се удружењима
грађана за хумана дела, дугогодишњи рад и изузетне успехе у привреди, науци,
здравству, просвети, култури, уметности, физичкој култури, спорту, и другим областима ,
као и за друге успехе, којима се доприноси развоју и афирмацији града Краљева, а
нарочито имајући у виду већ додељена признања од стране професионалних или
гранских удружења.
Диплома заслужног удружења грађана града Краљева може се доделити
удружењима грађана чије седиште није на територији града Краљева, као и страним
удружењима грађана, ако је њихов допринос од изузетног значаја за град Краљево.

Oктобарска награда града Краљева
Члан 16.
Oктобарска награда града Краљева (у даљем тексту:награда) додељује се за
дело које представља највредније достигнуће у науци, култури, уметности, просвети,
здравству, физичкој култури, спорту, новинарству, производном раду или у другим
областима привредног и друштвеног живота.
Награда се може доделити и за целокупно стваралаштво.
Члан 17.
Награда се додељује појединцима или групама аутора за заједничко остварење.
Награда се може доделити истом лицу само једном, изузев у случају заједничког
дела у коме је то лице један од аутора.
Награда се додељује за дело које је постало доступно јавности публиковањем,
излагањем или доступно на други начин у периоду од 1.септембра претходне године до
31.августа године у којој се награда додељује.
Члан 18.
Под делом које је, у смислу члана 17. ове одлуке, постало доступно јавности
сматра се:
-дело у области научно-истраживачког рада и уметности објављено у року предвиђеном
за награду;
-остварење у области културног стваралаштва, ангажовању на ширењу и развоју
културе и развијању активности аматерских културно-уметничких друштава, као и
стварање услова за коришћење културних добара;
-дело ликовне и примењене уметности,ако је изложено у галерији и другом простору
намењеном за излагање дела из ове области;
-осавремењавање процеса наставе и објављивање стручних радова са образовноваспитном проблематиком;
-увођење и примена достигнућа у области медицине и допринос развоју и
унапређивању здравства;
-резулати остварени у области унапређења и заштите животне средине,
-врхунски резултати у области спорта и допринос развоју и унапређивању физичке
културе и спорта;
- новинарско достигнуће остварено у писаним или електронским медијима;
- архитектонско-грађевински и други пројекат објекта по коме је, у року предвиђеном за
награду, објекат завршен, као и урбанистички планови, ако је њихова реализација
отпочела;
-стварање новог производа (проналазаштво), разрада и примена технолошких
достигнућа и други видови рада који омогућавају оплемењавање постојећих и увођења
нових производа, продуктивност и економичније пословање, ако је њихова реализација
отпочела;
- врхунски резултат у области пољопривредне производње;
-самостални радови (дипломски, семинарски и други радови) ученика и студената који
представљају допринос одређеној области науке, оригинално тумачење неког

проблема, делимично ново решење практичне примене одређених научних резултата,
али и уметничко достигнуће које се по вредности посебно истиче, као и резултати
ученика и студената и награде освојене на републичким и међународним такмичењима.
У једној години за сваку од наведених области може се доделити највише по једна
награда.
Специјална награда за подстицај хуманости ,,Миломир Главчић”
Члан 19.
Специјална награда за подстицај хуманости ,,Миломир Главчић” додељује се
грађанима, предузећима, установама, удружењима, организацијама или месним
заједницама за хумана дела и подстицај хуманости у различитим областима
друштвеног и јавног живота.
Специјална награда за подстицај хуманости ,,Миломир Главчић” се може
доделити и грађанима, предузећима, установама, удружењима, организацијама или
месним заједницама чије пребивалиште, односно седиште није на територији града
Краљева, као и странима држављанима, предузећима, установама, удружењима или
организацијама, уколико је њихов допринос од значаја за град Краљево.

Члан 20.
Награда се може доделити истом лицу само једном, изузев у случају заједничког
деловања у коме је то лице један од учесника.
Специјална награда за подстицај хуманости ,,Миломир Главчић” додељује се за
период од 1.септембра претходне године до 31.августа године у којој се награда
додељује.
У једној години може се доделити највише једна награда.
Члан 21.
Октобарска награда и Специјална награда се додељују у виду дипломе.
Уз дипломе се додељују и новчани износи награда.
Средства за награде и друге трошкове обезбеђују се из буџета града Краљева.
Градско веће града Краљева сваке године утврђује висину новчаних награда у
оквиру средстава утврђених буџетом Града за текућу годину.
Поступак спроводи Комисија за награде и признања Скупштине града Краљева.
Члан 22.
Комисија за награде и признања Скупштине града Краљева (у даљем тексту:
Комисија) благовремено, на својој седници утврђује текст јавног позива, у ком одређује
рок за подношење предлога за доделу признања и награда.
Јавни позив се обавезно објављује у средствима јавног информисања и на
званичној интернет страници града Краљева.

Члан 23.
Предлоге за доделу Дипломе заслужног грађанина, Дипломе заслужног
предузећа и установе, Дипломе заслужне спортске организације, Дипломе заслужне
образовне установе, Дипломе заслужног удружења грађана, Октобарске награде и
Специјалне награде за подстицај хуманости “Миломир Главчић” могу да поднесу
грађани, предузећа, установе, организације, месне заједнице, друштва, стручна и друга
удружења.
Предлози се подносе Комисији у писаној форми и морају бити образложени.
Члан 24.
Комисија, по истеку рока за предлагање, разматра сваки приспели предлог за
доделу признања и награда који је благовремен и потпун.
Уколико предлог није довољно образложен и документован, Комисија ће
затражити од предлагача да у одређеном року допуни предлог у писаној форми, а ако
то не учини у остављеном року, сматраће се као да предлог није ни поднет.
Члан Комисије предложен за признање, односно награду, не учествује у раду
Комисије приликом одлучивања о додели признања, односно награде за коју је
предложен.
Члан 25.
Ако Комисија сматра да у одређеној области нема дела која испуњавају услове
додељивања признања и награда, може предложити Скупштини града Краљева да
признање не додели.
Члан 26.
У припремању предлога одлука за додељивање признања и награда Комисија
може формирати стручна тела од својих чланова, као и од истакнутих научних,
културних и јавних радника и затражити мишљење од одговарајућих институција и
појединих стручњака за одређену област о делу предложеном за награде и признања.

Члан 27.
Након разматрања благовремених и потпуних предлога Комисија утврђује
предлоге одлука о додељивању признања и награда, појединачно за сваког
предложеног кандидата, уз образложење чиме се руководила код утврђеног предлога
одлука.
На овако утврђене предлоге одлука није могуће подношење амандмана.

Доношење одлука о додели признања и награда
Члан 28.
Одлуке о додели признања и награда доноси Скупштина града Краљева на
редовној седници.
О сваком предлогу одлуке који је утврдила Комисија, одборници се посебно
изјашњавају, а одлуке доносе већином гласова присутних одборника.
Одлуке о додели признања и награда објављују се у “Службеном листу града
Краљева”.
Уручивање признања и награда
Члан 29.
Диплома заслужног грађанина града Краљева, Диплома заслужног предузећа и
установе града Краљева, Диплома заслужне спортске организације града Краљева,
Диплома заслужне образовне установе града Краљева, Диплома заслужног удружења
грађана града Краљева, Октобарска награда и Специјална награда за подстицај
хуманости “Миломир Главчић” уручују се 7.октобра на свечаној седници Скупштине
града Краљева, која се одржава поводом Краљевдана- Дана града Краљева.
Признања и награде града Краљева уручују се на свечани начин.
Члан 30.
Признања и награде из члана 29. ове одлуке уручују градоначелник Краљева и
председник Скупштине града Краљева, односно њихови заменици.
У случају одсутности лица из претходног става , признања и награде може да
уручи и лице које посебним решењем одреди градоначелник Краљева.
Члан 31.
Пре уручења признања и награда читају се одлуке о додели признања и награда
града Краљева.
Ако се одређено признање и награде уручују страном држављанину, одлука
Скупштине града Краљева преводи се на одговарајући страни језик и пре уручења чита
на том језику.
Члан 32.
Свечаном уручењу признања и награда града Краљева обезбедиће се
одговарајући публицитет преко средстава јавног информисања.

Одузимање признања
Члан 33.
Скупштина града Краљева, на предлог Комисије, може донети одлуку о
одузимању додељеног признања и награде у следећим случајевима:
− ако је лице које је добило признање правоснажном одлуком осуђено за
кривично дело које га чини недостојним носиоца признања и
− ако лице које је добило признање својим недоличним понашањем обезвређује
институт признања и руши углед Скупштине града Краљева.

Вођење евиденције о додељеним признањима и наградама, административни и
други послови
Члан 34.
О додељеним признањима и наградама града Краљева води се евиденција на
основу које се добитницима признања и награда могу издавати потврде.
Члан 35.
Административне и друге послове за потребе Комисије, као и евиденцију о
додељеним признањима и наградама, води Одељење за послове органа Града Градске
управе града Краљева.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о признањима и
награди града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 17/2009).
Члан 37.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева”.
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