На основу члана 30. став 1. алинеја 18. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,42/05,118/05 ) и члана 18. став 1.
алинеја 17. Статута града Приједора - пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“ број 2/13), Скупштина града Приједора на IV сједници одржаној
13.03.2013. године, донијела је:
ОДЛУКУ
о наградама и признањима
града Приједора

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком установљавају се награде и јавна признања града Приједора (у
даљем тексту: Града), њихов облик, утврђују се услови и начин њихове додјеле, као и
тијела за провођење поступка и додјелу награда и јавних признања.
Члан 2.
Награде и јавна признања Града Приједорa су:
1. ПЛАКЕТА
2 .ПОВЕЉА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА
3. НАГРАДА ГРАДА
4. ЗАХВАЛНИЦА
5. ПОХВАЛА
Члан 3.
Јавно признање Града не може се додијелити одборницима Скупштине града за
вријеме трајања њиховог мандата.

II ВРСТЕ ЈАВНИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВУ ДОДИЈЕЛУ
1. ПЛАКЕТА
Члан 4.
Плакета града је највише јавно признање Града, а додјељује се физичким и
правним лицима за изузетне резултате на подручју привреде, науке, културе и
техничке културе, здравства и социјалне заштите, васпитања и образовања, спорта,
заштите животне средине, туризма те других јавних дјелатности, запошљавању младих
и надарених кадрова, пружању солидарне-хуманитарне помоћи обољелима и слично.
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Члан 5.
Годишње се може, у правилу, додјелити једна Плакета града.

2. ПОВЕЉА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ГРАДА ПРИЈЕДОРА
Члан 6.
Град може, поједину личност која је заслужна за Град, прогласити почасним
грађанином града Приједора.
Члан 7.
Почасним грађанином Града може бити проглашено физичко лице ,
држављанин Републике Српске, Босне и Херцеговине или страни држављанин који је
својим радом и дјеловањем значајно допринио напретку и ширењу угледа Града.
Члан 8.
Годишње се може, у правилу, Почасним грађанином града прогласити само
једна личност.
Члан 9.
Проглашење Почасним грађанином знак је почасти и не даје никаква посебна
права.
Почаст се може опозвати ако се почаствовани покаже недостојним такве
почасти.
Одлуку о опозиву почасти доноси Скупштина града на приједлог овлаштеног
предлагача из ове Одлуке.

3. НАГРАДА ГРАДА
Члан 10.
Награда Града додјељује се физичком лицу, групи грађана и удружењима за
посебно вриједне резлтате који доприносе развоју Града у разним подручјима
стваралаштва.
Члан 11.
Награда Града додијељује се у новчаном износу који одреди Комисије за
награде и признања уз предходну сагласност Градоначелника.
Члан 12.
Годишње се може додијелити једна Награда града.
4. ЗАХВАЛНИЦА
Члан 13.
Захвалница Града додјељује се појединцима и правним лицима за значајније
донације и пружене материјалне помоћи Граду или било којим другим јавним
институцијама или удружењима грађана који дјелују на подручју града Приједора.
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5. ПОХВАЛА
Члан 14.
Похвала Града Приједора додјељује се физичким и правним лицима која су
постигла значајније резултате на сљедећим пољима:

а) Наука и стваралаштво
- постигнути резултати на пољу научно-истраживачког рада у разним областима ,
награђена учешћа и представљања града Приједора на међународним сајмовима и
такмичењима у области стваралаштва
б) спорт
- постигнути успјешни резултати на ентитетским и државним првенствима, или
пласирање на такмичење вишег ранга
в) култура
- успјешно представљање личних изложби и промоције културних приредби у
Граду или шире (изложбе ликовних радова, промоција музичких садржаја,
презентација књига, и сл.)
г) васпитање, образовање и заштита животне средине
- остварени успјешни резултати у школским и другим такмичењима из подручја
васпитања, образовања и заштите животне средине,
- представљање истраживачких радова о граду Приједору
д) хуманитарне и остале друштвене активности
- за постигнуте резултате и дугогодишњи успјешни рад на подручју хуманитарних
и осталих друштвених активности.
III

ИЗГЛЕД ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДА

Члан 15.
Јавна признања Града састоје се од писаног дијела у облику Повеље.
Јавно признање, Плакета Града уз Повељу, састоји се од медаље и писмене
потврде пријема највишег признања Града.
Јавно признање Награда Града, , састоји се од повеље и награде у облику
новчане исплате.
Члан 16.
Сходно претходном члану ове Одлуке, изглед и облик свих јавних признања
Града Приједора прописаних овом Одлуком, посебном одлуком утврдиће
Градоначелник.
IV ПОСТУПАК ПРЕДЛАГАЊА И ДОДЈЕЛЕ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА
Члан 17.
Поступак додјеле јавних признања: Плакета, Повеља почасног грађанина и
Награда града, покреће Комисија за награде и признања ( у даљем тексту: Комисија),
јавним позивом који се објављује на огласној табли града.
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Члан 18.
Право предлагања кандидата за додјелу јавних признања Града Приједора
имају: појединци који имају пребивалиште на подручју Града Приједора, правна лица ,
јавне установе, удружења грађана, политичке странке, који су пријављени на подручју
Града Приједора као и Скупштина града и Градоначелник.
Члан 19.
За јавна признања: Плакета, Повеља почасног грађанина и Награда Града
поступак из члана 18. ове Одлуке покреће се у првој недељи мјесеца марта, а
овлаштени предлагачи из члана из члана 18. ове Одлуке могу поднијети своје
приједлоге завршно до 31.марта текуће године.
Поступак за додијелу Јавних признања : Похвала и Захвалница, овлаштени
предлагачи из члана 18. ове Одлуке , могу покренути током године , у неограниченом
броју, уз испуњење услова прописаних овом Одлуком.
Члан 20.
Предлагачи уз пријаву морају поднијети доказ или детаљно образложење,
којим потврђују испуњење услова потребних за додјелу одређеног признања на основу
ове Одлуке.
Члан 21.
Неблаговремене или непотпуне пријаве, из члана 19. став 1. ове Одлуке, неће се
разматрати.
Члан 22.
Нико нема овлаштења мијењати врсту јавног признања за које је одређени
кандидат предложен.
Члан 23.
По завршетку рока из члана 19. став 1. ове Одлуке, Комисија ће у року од 30
дана у консултацијама са градоначелником, разматрајући све приспjеле пријаве,
утврдити приједлог кандидата за додјелу јавних признања из члана 19. став 1.
Коначну Одлуку о додијели јавних признања Плакета, повеља почасног
грађанина и Награда града, доноси Скупштина града Приједора већином гласова
присутних одборника.
Члан 24.
Одлуку о додјели јавних признања из претходног члана, доноси Скупштина
града на начин да се о сваком поједином приједлогу гласа одвојено.
Уколико ни један од предложених кандидата не добије потребну већину
гласова, награда се неће у тој категорији у текућој години додијелити.
Члан 25.
Добитник јавног признања Плакете или Награде града, не може примити исто
признање сљедећих пет година.
Повеља почасног грађанина појединцу се може додијелити само једном.
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Члан 26.
Јавна признања: Плакета, Повеља почасног грађанина и Награда Града, уручује
се на свечаној сједници Града Приједора, која се одржава поводом 16. маја. Дана
Града Приједора.
Јавна признања из става 1.овог члана уручује Градоначелник.
Члан 27.
Јавна признања: Захвалницу и Похвалу уручује Градоначелник током године.
Члан 28.
Награда града исплаћује се из Буџета града на жиро рачун добитника јавног
признања у року од 30 дана од дана доношења Одлуке.

Члан 29.
Стручна служба Скупштине града и Градоначелника врши стручне и
административне послове и води евиденцију о додјељеним наградама и признањима.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о наградама и
признањима Општине Приједор („Службени гласник општине Приједор“ број: 11/06)
Члан 31.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“, а примјењиваће се од 01.03.2013 године.

Број: 01-022-26/13
Приједор
Датум: 13.03.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић
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