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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 101/04, 42/05 и 118/06) и члана 13.став 2. Одлуке о 

наградама и признањима („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, 

број 10/07), начелник Општине Козарска Дубица покреће 

 

 

И Н И Ц И Ј А Т И В У 

за додјелу награда и признања 

 

 

 Скупштина општине Козарска Дубица на сједници одржаној 

25.10.2007.године донијела је Одлуку о наградама и признањима општине 

Козарска Дубица. Одлуком су установљене  слиједеће награде и признања 

и то:  

 

- 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 

постхумно, 

 

- 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, 

 

- НАГРАДА „ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА“  

додјељује се 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 и 

 



- „НАГРАДА МЛАДИМА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА 

ДУБИЦА“ је награда која се додјељује као посебан вид 

признања  за младе за истакнута остварења у свим областима 

живота. 

 

Наведене награде могу се додјељивати појединцима, предузећима, 

установама и другим субјектима. Како се ближи Дан општине 27. април 

(Дан ослобођења од фашизма и усташког геноцида), имате могућност да 

предложите појединца, предузеће, установу,  или другог субјекта  за 

додјелу једног од наведених признања. 

Ваше приједлоге доставити Комисији за награде и признања 

најкасније до 27.02.2008.године како би Комисија могла утврдити 

приједлоге и доставити  Скупштини на разматрање. 

 

 

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Бранко Бараћ, дипл. правник 
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