
 

 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број 15           Нови Бечеј 24.06.2015. године                          година   XLIX 

КОМИСИЈА ЗА  ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

1. На основу члана 7. став 3. Одлуке о додели награда и јавних признања у општини Нови Бечеј 

(''Службени гласник општине Нови Бечеј '', бр. 12/2015), Комисија за доделу награда и признања 

општине Нови Бечеј, на 2. седници одржаној 24.06.2015. године, донела је 

ПРАВИЛНИК 
О ДОДЕЛИ НАГРАДА И JAВНИХ ПРИЗНАЊА У 

ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

Овим Правилником уређује се унутрашња организација и начин рада Комисије за доделу награда и 

признања општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Комисија), критеријуми за доделу награда и јавних 

признања и друга питања од значаја за рад Комисије. 
  

Члан 2. 

Рад Комисије одвија се на седницама. Седнице се воде записнички. Стручне и административне 
послове за потребе Комисије обавља стручна служба Скупштине општине Нови Бечеј. 

 
Члан 3. 

Седницу сазива и радом Комисије руководи председник Комисије. 

Комисија пуноважно ради, ако седници присуствује већина чланова, а одлуке се доносе већином 
гласова присутних. 

Гласање на седницама је јавно. 

Члан 4. 

Задатак Комисије је да својим расписом позове субјекте одређене чланом 8. Одлуке о додели 
награда и јавних признања у општини Нови Бечеј, да до утврђеног рока доставе писмене и 

образложене предлоге кандидата за доделу награда и јавних признања општине Нови Бечеј. 

Писмени и образложени предлози кандидата за доделу награда и јавних признања подносе се на 
прописаном Обрасцу за награде и јавна признања који је саставни део овог правилника. 

 
Члан 5. 

Ближи критеријуми по областима за које се додељују награде и јавна признања којима ће се 

руководити предлагачи и Комисија при доношењу одлуке су: 

 

 I. У области привреде и приватног предузетништва  

Предузећа и приватни предузетници, пољопривредни произвођачи и појединци који послују, живе и 

раде на територији општине Нови Бечеј могу добити признање и награду на основу остварених 

значајних резултата у области привреде и приватног предузетништва и то: 

 1. ако остварују резултате рада изнад просечних вредности који доприносе унапређењу и развоју 

привреде, пољопривреде и приватног предузетништва у општини Нови Бечеј, ако послују са 
константним успехом и то у: остваривању веће стопе раста производње и продуктивности рада, 

коришћењу производних капацитета, повећању запошљавања, извозу и другим производним 

показатељима, 
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2. ако настоје да се у производњи примењује модернизација и иновација што доприноси успешним 

привредним резултатима,  

3. ако отпочну са применом новог производног система или новог технолошког процеса или новог 

производа од изузетне вредности, 

4. ако остварују развијене тржишно - економске односе у пословању, 

5. ако обезбеђују остваривање одговарајуће заштите животне средине у процесу производње у 

пословању. 

 

 II. У области друштвених делатности  

Организације, установе и појединци који послују, живе и раде на територији општине Нови Бечеј из 

области друштвених делатности могу добити признање и награду ако својом организацијом рада 
обезбеде успешно пословање, а тиме и боље и квалитетније задовољавање потреба већег броја 

грађана у овим областима у општини, и то: 

 1. у области образовања и васпитања ако остваре резултате изузетне вредности што је дало значајан 

допринос унапређењу и развитку образовног и васпитног рада у области теорије образовања и 

васпитања, у области организације и развоја школства и васпитног рада у општини, 

 2. у области здравства ако оствари организацију рада којом се већем броју грађана обезбеђује 

превентивна и основна здравствена заштита, а посебно да се обезбеди здравствена заштита у 

ванредним околностима за време елементарних непогода, производних хаварија, епидемија, заразних 
болести и других масовних повреда или обољења и ако је својим радом и резултатима изузетне 

вредности дао значајан допринос развоју и унапређењу здравствене заштите, 

 3. у области социјалне заштите, на остваривању услова и обезбеђивању свих видова социјалне 
заштите грађана у граду, као и на организовању хуманитарних акција у општини и ширем региону, 

 4. у области културе, уметности и науке ако је дало изузетне вредности и то: 

-  за дело из области уметности и науке које је публиковано и 

 - за дело у области музичко сценске, позоришне и филмске уметности и аудио- визуелног 
стваралаштва ако је изведено, односно приказано, 

 5. у области спорта и физичке културе ако је радом и резултатима изузетне вредности дало значајан 

допринос развоју и унапређењу и омасовљењу физичке културе у општини, 

 6. у области новинарства, за новинарско достигнуће остварено у општинским гласилима, штампи, 

радију и телевизији, 

 7. у области пројектовања, за архитектонско-грађевински и други пројекат објекта и система по коме 
је објекат, односно систем, завршен или за урбанистичке планове за концепцију и методологију, под 

условом да су усвојени и да је њихова реализација отпочела, 

 8. у области стваралаштва младих за највреднија остварења у научном и уметничком раду ученика и 

студената, као што су самостални радови који представљају допринос одређеној области науке, 
оригинално тумачење неког проблема, делимично или потпуно ново решење практичне примене 

одређених научних резултата или уметничко достигнуће које се по вредности посебно истиче. 

9. учешће у организовању и залагању на спречавању настанка штета већих размера у отклањању 
последица ванредних догађаја (елементарне непогоде, поплаве, земљотрес). 

 

Члан 6. 
Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и јавних признања општине Нови Бечеј 

Комисија објављује у јавним гласилима општине Нови Бечеј, на сајту Општине и на други начин и 

одређује рок за достављање образложених писмених предлога. 
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Јавни позив се објављује најмање месец дана пре рока за предају предлога и садржи: 

• Предмет јавног позива 

• Правила конкурисања 

• Критеријуме 

• Рок за подношење и адреса на коју се предлози достављају. 

Уз јавни позив објављује се и Образац за награде и јавна признања који предлагачи 

попуњавају и достављају Комисији у прописаном року. 

 
Члан 7. 

Комисија, по истеку рока за предлагање, разматра сваки приспели предлог за доделу награде и јавног 
признања 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 награду, односно јавно признање, не учествује у раду Комисије приликом 

одлучивања о додели награде, односно јавног признања за коју је предложен. 

 

Члан 8. 

Након разматрања благовремених и потпуних предлога, Комисија утврђује предлоге одлука о 

додељивању награда и јавних признања општине Нови Бечеј, појединачно за сваког предложеног 
кандидата, уз образложење чиме се руководила код утврђивања предлога одлука.  

 

Члан 9. 
Одлуке о додели награда и јавних признања општине Нови Бечеј доноси Скупштина општине Нови 

Бечеј 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 награда и јавних признања општине Нови Бечеј објављују се у "Службеном листу 

општине Нови Бечеј ". 

 
Члан 10. 

Пре уручења награда и јавних признања читају се одлуке о додели награда и јавних признања 
општине Нови Бечеј. 

Ако се одређена награда и јавно признање уручује страном држављанину, одлука Скупштине општине 

Нови Бечеј преводи се на одговарајући страни језик и пре уручења чита на том језику. 
Награде и јавна признања уручују на свечаној седници Скупштине општине Нови Бечеј председник 

општине и председник скупштине.  

 

Члан 11. 
Овај Правилник објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 

 

КОМИСИЈА ЗА  ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: II-02-400-62/2015                                                                      ПРЕДСЕДНИК                                             
Дана: 24.06.2015. године                                        Комисије за доделу награда и јавних признања 

Н о в и Б е ч е ј                                                                               Војислав Лукачев с.р. 
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Образац за награде и јавна признања 

 
ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ И ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕЧЕЈ 
 

Подаци о предлагачу: 

 

1.  Пун назив/име и презиме предлагача  

2.  Матични број/ЈМБГ   

3.  Правна форма  

4.  Седиште и адреса   

5.  Телефон лица за контакт  

6.  Електронска пошта лица за контакт  

7.  
Име и презиме овлашћеног лица (за 

правна лица) 

 

 

Подаци о предложеном кандидату: 
 

8.  За коју област се кандидат предлаже  

9.  За коју награду се кандидат предлаже 
 

10.  Пун назив/име и презиме кандидата  

11.  Матични број /ЈМБГ  

12.  Правна форма  

13.  Седиште и адреса   

14.  Телефон лица за контакт  

15.  Електронска пошта лица за контакт  

16.  
Име и презиме овлашћеног лица(за 
правна лица) 

 

 

Образложење: максимално 3 странице А4 формата 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

У ______________,дана: ____________ године    потпис предлагача:_______________________ 

 

Напомена: уколико предлог за кандидата подноси десет грађана или сто грађана за Почасног 

грађанина потписе приложити уз овај Образац.   
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2. На основу члана 7. Одлуке о додели награда и јавних признања општине Нови Бечеј (''Службени 

лист општине Нови Бечеј'', бр. 12/2015), Комисија за доделу награда и признања општине Нови 
Бечеј, донела је Одлуку о расписивању јавног позива за достављање предлога за доделу награда и 

јавних признања у општини Нови Бечеј и расписује 
 

  ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ 
НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2015 ГОДИНУ 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА:   

је достављање писмених и образложених предлога кандидата за доделу награда и јавних 
признања  општине Нови Бечеј а у складу са Одлуком о додели награда и јавних признања у 

општини Нови Бечеј број: II 02-400-45/2015 (''Службени лист општине Нови Бечеј'', 12/2015) и 

Правилником о додели награда и јавних признања у Општини Нови Бечеј, број: II 02-400-62/2015 
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', 15/2015).    

 
ПРАВИЛА КОНКУРИСАЊА:    

Предлог за доделу награда и јавних признања општине Нови Бечеј, осим за звање Почасног 

грађанина општине Нови Бечеј,  могу поднети: правно лице, удружење грађана и групе грађана 
(10 грађана), који имају седиште односно пребивалиште на територији општине Нови Бечеј.  

Предлог за звање Почасног грађанина општине Нови Бечеј могу покренути предузећа, установе, 

друштвене организације, политичке странке и друга правна лица као и одборници (најмање 10 

одборника), група грађана општине Нови Бечеј (најмање 100 грађана) и председник Општине Нови 
Бечеј.   

 

КРИТЕРИЈУМИ ОДАБИРА:  
1. За звање Почасног грађанина општине Нови Бечеј може бити проглашен држављанин 

Србије и страни држављанин ако нема пребивалиште на територији општине Нови Бечеј, а да је 

својим радом и деловањем посебно допринео развоју и афирмацији општине Нови Бечеј и да 

ужива изузетно велики углед у општини Нови Бечеј.  

2. Великогоспојинска награда општине Нови Бечеј додељује се појединцу, удружењима 

грађана, правном лицу и предузетнику за постигнуте изузетне резултате у раду остварене у 

областима: привреда, пољопривреда, наука, култура, образовање и васпитање, здравствена 
заштита, социјална и дечја заштита, спорт, туризам, новинарство и публицистика, екологија, 

архитектура и урбанизам и другим областима.  

Ближи критеријуми по областима којима ће се руководити подносиоци предлога и Комисија код 

доношења одлуке су: 

I. У области привреде и приватног предузетништва  

Предузећа и приватни предузетници, пољопривредни произвођачи и појединци који послују, живе и 
раде на територији општине Нови Бечеј могу добити признање и награду на основу остварених 

значајних резултата у области привреде и приватног предузетништва и то: 

 1. ако остварују резултате рада изнад просечних вредности који доприносе унапређењу и развоју 

привреде, пољопривреде и приватног предузетништва у општини Нови Бечеј, ако послују са 

константним успехом и то у: остваривању веће стопе раста производње и продуктивности рада, 

коришћењу производних капацитета, повећању запошљавања, извозу и другим производним 
показатељима, 

2. ако настоје да се у производњи примењује модернизација и иновација што доприноси успешним 

привредним резултатима,  

3. ако отпочну са применом новог производног система или новог технолошког процеса или новог 

производа од изузетне вредности, 

4. ако остварују развијене тржишно - економске односе у пословању, 
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5. ако обезбеђују остваривање одговарајуће заштите животне средине у процесу производње у 

пословању. 

II. У области друштвених делатности  

 Организације, установе и појединци који послују, живе и раде на територији општине Нови Бечеј из 
области друштвених делатности могу добити признање и награду ако својом организацијом рада 

обезбеде успешно пословање, а тиме и боље и квалитетније задовољавање потреба већег броја 

грађана у овим областима у општини, и то: 

 1. у области образовања и васпитања ако остваре резултате изузетне вредности што је дало значајан 
допринос унапређењу и развитку образовног и васпитног рада у области теорије образовања и 

васпитања, у области организације и развоја школства и васпитног рада у граду, 

 2. у области здравства ако оствари организацију рада којом се већем броју грађана обезбеђује 
превентивна и основна здравствена заштита, а посебно да се обезбеди здравствена заштита у 

ванредним околностима за време елементарних непогода, производних хаварија, епидемија, заразних 

болести и других масовних повреда или обољења и ако је својим радом и резултатима изузетне 
вредности дао значајан допринос развоју и унапређењу здравствене заштите, 

 3. у области социјалне заштите, на остваривању услова и обезбеђивању свих видова социјалне 

заштите грађана у граду, као и на организовању хуманитарних акција у општини и ширем региону, 

 4. у области културе, уметности и науке ако је дало изузетне вредности и то: 

-  за дело из области уметности и науке које је публиковано и 

 - за дело у области музичко сценске, позоришне и филмске уметности и аудио- визуелног 

стваралаштва ако је изведено, односно приказано, 

 5. у области спорта и физичке културе ако је радом и резултатима изузетне вредности дало значајан 
допринос развоју и унапређењу и омасовљењу физичке културе у општини, 

 6. у области новинарства, за новинарско достигнуће остварено у општинским гласилима, штампи, 

радију и телевизији, 

 7. у области пројектовања, за архитектонско-грађевински и други пројекат објекта и система по коме 

је објекат, односно систем, завршен или за урбанистичке планове за концепцију и методологију, под 
условом да су усвојени и да је њихова реализација отпочела, 

 8. у области стваралаштва младих за највреднија остварења у научном и уметничком раду ученика и 

студената, као што су самостални радови који представљају допринос одређеној области науке, 

оригинално тумачење неког проблема, делимично или потпуно ново решење практичне примене 

одређених научних резултата или уметничко достигнуће које се по вредности посебно истиче. 

3. Јавно признање Повеља општине Нови Бечеј додељује се најбољем појединцу са и ван 

територије општине за изузетно показане резултате у обављању послова на заштити живота, 

личне и имовинске сигурности грађана, отклањање других опасности по живот и здравље 

становника општине, као и њихових материјалних добара.  

За учешће у организовању и залагању на спречавању настанка штета већих размера у отклањању 

последица ванредних догађаја (елементарне непогоде, поплаве, земљотрес). 

 
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА:    

Заинтересовани предлагачи писмене образложене предлоге на Обрасцу за награде и јавна 

признања могу доставити најкасније до 24. јула 2015. године. 
Предлоге слати на адресу: Скупштина општине Нови Бечеј – Комисија за доделу награда и 

признања општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина број 8, Нови Бечеј.  

  

Предлози се подносе у писменој форми и шаљу у затвореној коверти на чијој предњој страни мора 
да стоји: Пријава на јавни позив за доделу награда и јавних признања општине Нови Бечеј.  
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Све додатне информације заинтересовани предлагачи могу добити на телефон 023/772-320, локал 

128., секретар Скупштине општине Нови Бечеј. 
 

Овај позив објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

КОМИСИЈА ЗА  ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: II-02-400-61/2015                                                                   ПРЕДСЕДНИК                                             

Дана: 24.06.2015. године                                        Комисије за доделу награда и јавних признања 

Н о в и Б е ч е ј                                                                           Војислав Лукачев с.р. 
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1. Правилник о додели награда и jaвних признања у општини Нови 
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2. Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и јавних 
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Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј 
 

 

 

 

 


