
На  основу  члана  9.  Статута  Општине  Козарска  Дубица  –  пречишћени  текст 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 5/06), Скупштина Општине на 28. 
сједници одржаној дана 25.10.2007. године, донијела је 

О Д Л У К У
о наградама и признањима

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Овом Одлуком установљавају се награде и признања Скупштине општине Козарска 
Дубица, утврђује њихов облик, изглед и утврђују критерији и поступак за њихову додјелу.

Члан 2.

Награде и признања Општине Козарска Дубица су знаци, признања за дјела и рад 
која заслужују опште поштовање и истицање.

II – НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Члан 3.

Скупштина општине Козарска Дубица установљава сљедеће награде и признања:

1. Златни грб Општине Козарска Дубица са Повељом; 
2. Повеља „Почасни грађанин Општине Козарска Дубица“;
3. Плакета Општине Козарска Дубица; 
4. Награда младима Општине Козарска Дубица;

Члан 4.

Награда „Златни грб Општине Козарска Дубица“ са повељом је признање Општине 
Козарска  Дубица  које  се  додјељује  за  изузетан  допринос  у  њеном  развоју,  његовању 
односа  са  другим градовима,  општинама,  за  постигнуте  врхунске  резултате  и  успјех  у 
области  привреде,  науке,  културе,  умјетности  и  спорта,  а  може  се  додјељивати  и 
постхумно.

Члан 5.

Награда,  „Повеља  почасни  грађанин  Општине  Козарска  Дубица“,  је  признање 
Општине Козарска Дубица које се додјељује као посебан вид признања појединцима који 
нису становници општине за дјела којима су дали изузетан допринос овој општини. 

Члан 6.

„Плакета  је  признање Општине  Козарска  Дубица“  које  се додјељује  за  дјела од 
значаја  за  њен  развој  и  значајна  остварења  у  области  образовања,  науке,  културе, 
умјетности, спорта, физичке културе, као и за изузетно хумана дјела и испољену храброст.
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Члан 7.

„Награда  младима Општине  Козарска  Дубица“  је  награда  која  се  додјељује  као 
посебан вид признања за младе за истакнута остварења у свим областима живота. 

III – ОБЛИК И ИЗГЛЕД ПРИЗНАЊА

Члан 8.

Награда „Златни грб Општине Козарска Дубица“ састоји се од позлаћене легуре са 
рељефно отиснутим грбом Општине Козарска Дубица. 

Величину грба и изглед грба утврђује Скупштина општине на приједлог Комисије 
за награде и признања Скупштине општине Козарска Дубица. 

Повеља је документ са натписом Скупштина општине Козарска Дубица, отиснут у 
боји велики грб Општине Козарска Дубица, назив награде, име и презиме, односно назив 
добитника награде, разлози додјељивања и потписи Начелника и предсједника Скупштине 
општине. 

Члан 9.

Награда  „Повеља почасни  грађанин Општине  Козарска  Дубица“,  је  документ  са 
натписом  Скупштина  општине  Козарска  Дубица,  отиснут  у  боји  велики  грб Општине, 
назив  признања,  име и презиме добитника,  разлози додјељивања и потписи Начелника 
Општине и предсједника Скупштине општине Козарска Дубица. 

Члан 10.

Признање „Плакета Општине Козарска Дубица“ је израђена на квалитетној хартији, 
у  одговарајућој  боји  и  садржи  натпис  Скупштина  општине  Козарска  Дубица,  отиснут 
велики грб Општине Козарска Дубица, простор за уписивање имена и презимена, односно 
добитника, пригодни текст који садржи разлоге за додјелу, потпис Начелника Општине и 
предсједника Скупштине општине и декорација уобичајена у пракси.

Уз плакету се може додјелити новчани износ, а чију висину утврђује Скупштина 
општине на приједлог Комисије за награде и признања. 

Члан 11.

„Награда  младима  Општине  Козарска  Дубица“  је  новчана  награда  чију  висину 
утврђује Скупштина општине на приједлог Комисије за награде и признања. 

Уз  награду из  претходног  става  додјељује  се  и  захвалница,  која  је  израђена  на 
квалитетној  хартији  у  одговарајућој  боји,  са  натписом  Скупштина  општине  Козарска 
Дубица, отиснут у боји велики грб општине, назив награде, име и презиме односно назив 
добитника, разлози додјељивања и потпис предсједника Скупштине општине и начелника 
Општине. 

IV – КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

Члан 12.

Овом  Одлуком  утврђују  се  основни  критериј  за  додјелу  награда  и  признања, 
установљених у члану 3. Одлуке и то: 
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- за изузетан допринос у развоју Општине, радом и заслугама у изградњи, у стварању 
и његовању односа и традиција са другим локалним заједницама, 

- постигнутим изузетним резултатима 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 

спречавања матаријалних штета.

V – ДОДЈЕЛА НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

Члан 13.

Награде и признања у складу са овом Одлуком могу се додјељивати појединцима, 
предузећима, установама и другим субјектима. 

Иницијативу за додјелу награда и признања покрећу:  Начелник Општине, органи и 
радна тијела Скупштине општине. Рок за подношење иницијативе је 90 дана текуће године 
прије одржавања Свечане сједнице Скупштине општине. 

Покретање  иницијативе  се  објављује  у  електронским  и  писаним  медијима  и 
огласној табли Општине Козарска Дубица.

Члан 14.

Право  предлагања  имају  правна  и  физичка  лица  са  сједиштем,  односно 
пребивалиштем на подручју Општине Козарска Дубица. 

Предлагачи из става 1. овог члана дужни су своје приједлоге за општинске награде 
и признања доставити Комисији за награде и признања Скупштине општине у року од 60 
дана прије одржавања свечане сједнице Скупштине општине. 

Члан 15.

Приједлог,  број  и  врсту  за  додјелу  награда  и  признања  припрема  и  утврђује 
Комисија  за награде и признања Скупштине Општине Козарска Дубица и доставља га у 
писменој форми Скупштини општине на разматрање.

Члан 16.

Одлука  о  додјели  награда  и  признања  Општине  Козарска  Дубица  доноси  се  на 
редовној, а саопштава на свечаној сједници, поводом Дана општине. 

Члан 17.

О  додјели  награда  и  признања  води  се  посебна  евиденција  са  одговарајућом 
документацијом.
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Административне и  стручно-техничке послове за  потребе комисије  за  награде  и 
признања обавља Стручна служба. 

VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Средства за израду награде и признања као и новчани износ награде обезбјеђује се 
из буџета Општине. 

Члан 19.

Ликовна рјешења облика и изгледа награде и признања, у складу са одредбама ове 
Одлуке, утврђује Комисија за награде и признања Скупштине општине Козарска Дубица.

Еталони ликовних рјешења награда и признања у смислу претходног става, посебно 
се чувају и на основу њих врши израда награда и признања. 

Члан 20.

Израда  и  промет  имитација  ликовних  рјешења  награда  и  признања  и  других 
предмета  који  имају  облик  и  изглед  признања  установљених  овом  Одлуком  нису 
допуштени изузев за потребе медија и других установа за које се може одобрити израда 
имитација награда и признања. 

Члан 21.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о наградама и признањима 
– пречишћени текст „Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:1/02). 

Члан 22.

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном 
гласнику Општине Козарска Дубица“. 

Број: 02-013-134/07                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.10.2007. године.                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица                                                              Ранко Губић, дипл.правник
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