На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ број
129/07) и члана 36. Статута општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић“, број
9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 12. фебруара 2014. године,
донела је:

ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 1.
Овом Одлуком установљавају се јавна признања и награде општине Косјерић, уређује
се поступак, надлежност и ближи услови за доделу јавних признања и награда, а поводом 7.
марта – Дана општине Косјерић.

II ЈАВНА ПРИЗНАЊА
Члан 2.
Јавна признања општине Косјерић додељују се колективима и појединцима за
постигнуте резултате у раду у области привреде, друштвених делатности, науци, култури,
уметности и другим областима јавног живота.
Јавно признање може се доделити и истакнутим личностима или колективима из
других средина за допринос развоју општине Косјрић и заслуге на унапређењу сарадње са
Општином.
Јавно признање може се доделити једном правном лицу највише једанпут у пет
година.
Појединцу се јавно признање може доделити само једанпут.

Члан 3.
Као облици јавних признања установљавају се плакета и повеља општине Косјерић.
Плакета општине Косјерић додељује се за резултате остварене у дужем временском
периоду у областима наведеним у члану 2. став 1. ове Одлуке.
Повеља општине Косјерић додељује се за заслуге и дела која доприносе укупном
развоју општине.
Члан 4.
Иницијативу за доделу јавних признања могу дати предузећа и установе, месне
заједнице, друштвене организације и удружења грађана.

Право иницијативе за доделу јавних признања имају појединци и групе грађана са
подручја општине Косјерић.
Иницијатива мора бити образложена.
Члан 5.

Предлози за доделу јавних признања и награда подносе се Комисији за јавна
признања и награде (у даљем тексту: Комисија) коју именује Скупштина.
Комисија има председника и четири члана. Председник је из реда одборника
Скупштине општине, а чланови из реда грађана.

Члан 6.
Одлуку о додели јавних признања доноси Скупштина, на предлог Комисије.
Члан 7.

Јавна признања и награде и звање почасног грађанина додељују се поводом Дана
општине.
Члан 8.
Јавна признања – плакете и повеље уручује председник Скупштине.

III НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Члан 9.
Награда општине Косјерић додељује се као признање грађана и општине Косјерић за
изузетне резултате у раду и унапређењу привреде, пољопривреде, науке, културе, физичке
културе, образовања и васпитања, здравствене, сацијалне и дечје заштите, локалне
самоуправе, као и очувању, побољшању и заштити животне средине и свим другим видовима
стваралаштва у општини.
Награда се додељује за достигнућа која су значајна за општину Косјерић и њене грађане.
Члан 10.
Одлуку о додели Награде општине Косјерић доноси Скупштина, на предлог Комисије.
Награда се додељује на Дан општине Косјерић на свечаној седници Скупштине
општине.

Награду уручује председник Скупштине.
Члан 11.

Награда општине Косјерић додељује се у виду повеље уз новчани износ.
Новчана средства за доделу Награде општине Косјерић обезбеђују се из буџета
Општине.
Новчани износ награде општине Косјерић утврђује Општинско веће.
Члан 12.
Награда општине Косјерић додељује се правним лицима и појединцима.
Члан 13.
Иницијативу за доделу награде општине Косјерић могу дати предузећа и установе,
месне заједнице, друштвене организације и удружења грађана.
Право иницијативе имају и појединци и групе грађана са подручја Општине.
Иницијатива за доделу награде општине Косјерић мора бити образложена и садржати
податке о раду и резултатима појединаца, односно правног лица које се предлаже.
Члан 14.
Комисија из члана 5. Одлуке разматра приспеле иницијативе и своје предлоге
доставља Скупштини.
У поступку разматрања иницијатива и утврђивања предлога, Комисија може
ангажовати стручне организације или удружења из одговарајућих области, ради
консултовања или прибављања мишљења.
Члан 15.
Комисија за јавна признања и награде одређује рок за подношење предлога за доделу
Награде општине Косјерић и о томе обавештава јавност путем средстава јавног
информисања.

IV ПРОГЛАШЕЊЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОШТИНЕ

Члан 16.
За почасног грађанина може бити проглашен грађанин Републике Србије, или страни
држављанин који ужива посебан углед у општини Косјерић.
Члан 17.
Иницијативу за проглашење почасног грађанина Општине могу поднети предузећа и
установе, месне заједнице, друштвене организације и удружења грађана, Општинско веће,
Скупштина општине.
Члан 18.
Одлуку о проглашењу почасног грађанина доноси Скупштина на предлог Комисије.

V ОСТАЛЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Члан 19.
Скупштина општине може одлучити да установи и додели и друге награде и
признања.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
О Награди општине Косјерић и јавним признањима Општине води се евиденција.
Члан 21.
Изглед, облик и ликовно решење јавних признања и награда, као и обележја кључ
Општине утврђује Општинско веће на предлог Савета за културу.
Јавна признања и награде садрже грб општине Косјерић у складу са Одлуком о и грбу
општине („Службени лист општине Косјерић“, број 11/10).
Члан 22.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Служба за опште, заједничке и скупштинске
послове.
Члан 23.

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важи Одлука о установљењу општинске
награде („Службени лист општине Косјерић“ број 5/2001).

Број 17-1/2014
У Косјерићу, 12. фебруара 2014. године
СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Тулимировић

