
СКУПШТИНА ГРАДА 
Комисија за избор и именовања, 

иаграде и иризиања

о б ј а в љ у ј е
Ј А В Н И  П О З И В

Позивамо сва заинтересована правна и физичка лица са подручја града Бање Луке - да 
своје иницијативе, за додјелу награда и признања, поводом 22. априла -  Дана Града, доставе у 
периоду од 01.02. до 15.02.2019. године.

Одлуком о наградама и признањима, у Граду Бања Лука, установљене су сљедеће 
награде и признања:

1. Кључ Града Бања Лука, са Повељом “Почасни грађанин града Бање Луке”.
Ова награда је признање Града Бања Лука, које се додјељује као посебан вид признања 

за дјела и рад од општег значаја, у свим областима стваралаштва.

2. Златни грб Града Бања Лука
Наведена награда је признање Града Бања Лука - за изузетан допринос у развоју Града, 

његовању односа са другим градовима, за постигнуте врхунске резутлате и успјехе у области 
привреде, науке, културе, умјетности и спорта.

3. Плакета Града Бања Лука
„Плакета” је  признање Града Бања Лука, које се додјељује за изузетна остварења у 

области образовања, науке, културе, умјетности, спорта, физичке културе, као и за изузетна 
хумана дјела, и испољену храброст.

4. Награда Града Бања Лука-младима
Ова награда је  новчана, и додјељује се - као посебан вид признања, за значајна 

остварења у свим областима живота. Уз новчану награду, додјељује се и диплома.

За додјелу наведених награда и признања, утврђени су основни критерији, и го:
- изузетан допринос у развоју Града, радом и заслугама у изградњи, у стварању и 

његовању односа и традиција са другим локалним заједницама;
- постигнути изузетни резултати у: привређивању, освајању нових технологија, 

техничких унапређења, новаторства и рационализације;
- изузетна остварења, и остварени врхунски резултати у области образовања, науке 

културе, умјетности, спорта и физичке културе;
- изузетан допринос у хуманитарним и добротворним акцијама;
- испољена храброст у ванредним ситуацијама на спашавању људских живота и 

спречавању материјалних штета.

Награде и признања могу се додјељивати појединцима, предузећима, установама и 
другим субјектима.

Иницијативе морају бити образложене нарочито: биографија за физичка лица, односно 
референсе - за правна лица, разлоге који су утицали на подношење ницијативе, адресу и 
телефон контакт особе, односно лица које се предлаже, те приједлог награде за кандидовано 
лице.

Иницијативе доставити Скупштини Града - Комисији за избор и именовања, награде 
и признања, на адресу: Трг српских владара број 1. - 78000 Бањалука.

Број: 07/1 -64-2/19. 
Дана, 30.01.2019. године

РЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Др Сганислав Палија




