На основу члана 22. Одлуке о признањима и наградама града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број 10/17),
Комисија за награде и признања Скупштине града Краљева
ПОЗИВА
грађане, предузећа, установе, организације, месне заједнице, друштва, стручна и
друга удружења, да поднесу предлоге за доделу признања и награда града
Краљева за 2018. годину
Образложене предлоге у писаној форми потребно је доставити Комисији за
награде и признања Скупштине града Краљева, најкасније до 3. септембра 2018.
године, а потребне информације могу се добити у Одељењу за послове органа Града
Градске управе града Краљева - Одсек за послове Скупштине града - канцеларија број
106, или на телефон 306-017.
Признања и награде града Краљева су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 града Краљева
Специјална награда за подстицај хуманости „Миломир Главчић“

Диплома заслужног грађанина града Краљева додељујe 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. Диплома се може
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 и установе града Краљева додељује се
предузећима и 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.Диплома се може доделити и предузећима и 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 додељује се
спортским организацијама за дугогодишњи рад и изузетне успехе у спорту и физичкој
култури којима се доприноси развоју и афирмацији града Краљева. Диплома се може
доделити и 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 додељује се за
дугогодишњи рад и изузетне успехе у области просвете којима се доприноси развоју и
афирмацији града Краљева. Диплома се може доделити и 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 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.
Диплома се може доделити и удружењима грађана чије седиште није на територији
града Краљева, као и страним удружењима грађана, ако је њихов допринос од
изузетног значаја за град Краљево.
Октобарска награда града Краљева додељује се појединцима или групама
аутора за заједничко остварење, 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, а које је
постало доступно јавности публиковањем, излагањем или доступно на други начин у
периоду од 1. септембра 2017. године до 31. августа 2018. године, а може се доделити
и за целокупно стваралаштво. Октобарска награда додељује се лицу које је
држављанин Републике Србије.
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 за период од 1. септембра 2017. године до 31. августа
2018. године. Специјална награда се може доделити и грађанима, предузећима,
установама, удружењима, организацијама или месним заједницама чије
пребивалиште, односно седиште није на територији града Краљева, као и страним
држављанима, предузећима, установама, удружењима или организацијама, уколико је
њихов допринос од значаја за град Краљево.
У разматрање ће бити узети само благовремено поднети предлози, а признања
и награде биће уручени на Дан града Краљева, Краљевдан - 7. октобра 2018. године.
КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број:06-264/18-I од 21. августа 2018. године

