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Temeljem članka 25. Statuta Općine Kupres („Službeni Glasnik općine Kupres, broj: 20/08) 

Općinsko Vijeće Kupres na sjednici održanoj 13.7.2018. godine, donosi: 

 

O D L U K U 

o dodjeli javnih priznanja općine Kupres 

 
I- OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se javna priznanja Općine Kupres, određuje oblik i sadržaj javnih 

priznanja, propisuju kriteriji, uvjeti i postupak njihove dodjele, način predlaganja i sastavni 

dijelovi obrazloženja prijedloga i druga pitanja od značaja za dodjelu javnih priznanja. 

 

Članak 2. 

 

Javna priznanja dodjeljuju se građanima – pojedincima, državnim organima i drugim 

institucijama i pravnim subjektima za doprinos u razvoju Općine u oblasti demokracije, 

unapređenja ljudskih prava, obrazovanja, razvoja znanosti, kulture, sporta i poduzetništva. 

 

Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, 

međunarodnim organizacijama i organima drugih država ili njihovim tijelima, ustanovama ili 

udruženjima. 

 

Članak 3. 

 

Javna priznanja se dodjeljuju povodom 18. rujna Dana Općine Kupres, a samo u izuzetnim 

slučajevima mogu se dodjeljivati i u drugim prigodama. 

 

Članak 4. 

 

Javna priznanja ne dodjeljuju se dužnosnicima Općine Kupres za vrijeme trajanja njihovog 

mandata u organima u koje su izabrani. 

 

 

Članak 5. 

 

II- VRSTE PRIZNANJA 

 

Javna priznanja Općine Kupres su: 

 

1. Počasni građanin Općine Kupres 

2. Zlatna plaketa Općine Kupres 

3. Zahvalnica Općine Kupres. 

 

III- OBLIK I SADRŽAJ JAVNIH PRIZNANJA 

 

1. Počasni građanin Općine Kupres 
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Članak 6. 

 

Javno priznanje Počasni građanin Općine Kupres je priznanje koje se dodjeljuje isključivo 

povodom 18. rujna, Dana Općine Kupres. 

 

Priznanje počasni građanin Općine Kupres dodjeljuje se građanima, državljanima Bosne i 

Hercegovine, koji nemaju prebivalište na području Općine Kupres za doprinos općoj 

dobrobiti Općine kao cjeline i njenom razvoju u oblastima gospodarskih, kulturnih, 

znanstvenih i drugih dostignuća za zalaganje u jačanju vrijednosti demokratskog društva, 

unapređenja ljudskih prava, jačanja i afirmiranja ugleda Općine Kupres u zemlji i inozemstvu 

i zalaganje za opći napredak i mir u zemlji i svijetu. Priznanje Počasni građanin može se 

dodijeliti i stranom državljaninu za ostvaren doprinos razvoju i afirmaciji Općine Kupres, te 

razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa zasnovanih na načelima solidarnosti, 

demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. 

Javno priznanje Počasni građanin Općine Kupres dodjeljuje se u obliku Povelje izrađene u 

posebnoj grafičkoj opremi, ispisanoj stiliziranim slovima na papiru posebne kvalitete, formata 

A3 i ulaže se u prigodn ufutrolu plave boje. U podlozi Povelje, oivičenoj zlatnom pletenicom, 

nalazi se silueta kosca u narodnoj nošnji, otisnuta u prirodnim bojama. 

U gornjem lijevom kutu nalazi se grb Općine, ispod kojeg se na desnoj polovini priznanja, 

tiskan crnim slovima, nalazi tekst slijedećeg sadržaja: 

„Na temelju svojih ovlaštenja, koja proizlaze iz odredbi Statuta Općine Kupres i Odluke o 

javnim priznanjima Općine Kupres i Odluke o javnim priznanjima Općine Kupres Općinsko 

Vijeće Općine Kupres na sjednici održanoj dana _________ godine, proglašava“: 

 U donjem dijelu Povelje, tiskane u jednom redu velikim slovima crne boje, nalaze se riječi: 

„Počasnim građaninom Općine Kupres“ ispod kojih je stiliziranim slovima ispisano ime i 

prezime osobe koja se proglašava  počasnim građaninom. 

       U lijevom donjem kutu Povelje ispisano je ime Općine i datum dodjeljivanja priznanja, 

desno od istog nalazi se otisak pečata Općine, te ime, prezime i potpis predsjedavajućeg 

Općinskog Vijeća. Ako se priznanje Počasni građanin dodjeljuje stranom državljaninu, tekst 

Povelje ispisuje se, osim na domaćeg jeziku i na jeziku stranog državljanina, dobitnika 

priznanja. 

 

Članak 7. 

 

 Javno priznanje Počasni građanin Općine Kupres dodjeljuje se za doprinos i rezultate 

ostvarene u periodu, koji prethodi godini dodjele priznanja. U jednoj godini mogu biti 

dodijeljena najviše dva javna priznanja Počasni građanin Općine Kupres. 

Osobi proglašenoj Počasnim građaninom Općine Kupres ne mogu se dodjeljivati druga javna 

priznanja Općine, koja su utvrđena ovom Odlukom narednih sedam godina. Osobe kojima je 

dodijeljeno javno priznanje Počasni građanin Općine Kupres imaju pravo sudjelovati i 

pozivati se na svečane sjednice i druge protokolarne aktivnosti Općinskog vijeća i Općinskog 

načelnika, te gospodarske, kulturne, sportske i druge manifestacije, koje se organiziraju na 

području Općine, a od značaja su za Općinu Kupres. Počasni građanin ne stječe posebna 

prava odnosno obveze. Počasnim građaninom Općine Kupres ne može biti proglašena osoba, 

koja ima prebivalište na području Općine Kupres, te koja je rođena na Kupresu. 

    Za donošenje Odluke o priznanju Počasni građanin Općine Kupres određenoj osobi mora 

proteći najmanje 3 godine od učinjenog djela, zbog čega se dodjeljuje nagrada (znanstveni, 

ekonomski i dr. postupci koji su doveli da osoba bude kandidirana za nagradu). Priznanje 

počasni građanin Općine Kupres može se dodijeliti na prijedlog Općinskog načelnika, grupe 

građana, Udruga ili ukoliko natpolovična većina vijećnika u Općinskom Vijeću izglasa takvu 

odluku. 
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2. Zlatna Plaketa Općine Kupres 

 

Članak 8. 

 

Javno priznanje Zlatna plaketa Općine Kupres je društveno priznanje, koje se dodjeljuje 

povodom 18. rujna Dana Općine Kupres, a samo i izuzetnim slučajevima može se dodjeljivati 

i u drugim prigodama. Zlatna Plaketa Općine Kupres se dodjeljuje građanima - pojedincima, 

državnim organima i drugim institucijama i pravnim subjektima za doprinos u razvoju Općine 

u oblasti demokracije, unapređenja ljudskih prava, obrazovanja, zdravstva, razvoja znanosti, 

kulture, sporta i poduzetništva. Zlatna Plaketa Općine se dodjeljuje u obliku pisanog priznanja 

na papiru posebne kvalitete, formata A 3, a sadrži u gornjem središnjem dijelu grb Općine 

Kupres sa podacima tko i povodom čega dodjeljuje priznanje, nazivom priznanja, kome se 

priznanje dodjeljuje, datumom dodjeljivanja, te pečatom i potpisom predsjedavajućeg 

Općinskog Vijeća. Papirni dio priznanja ulaže se u posebnu futrolu plave boje. 

 

 

Članak 9. 

 

Zlatna plaketa Općine dodjeljuje se za rezultate u radu postignute u periodu, koji prethodi 

godini dodjeljivanja priznanja. U jednoj godini u pravilu mogu biti dodijeljene najviše  2 

(dvije) Zlatne Plakete Općine Kupres. Za dodjeljivanje Zlatne plakete Općine Kupres mora 

proteći najmanje 5 (pet) godina od učinjenog djela, zbog čega se dodjeljuje nagrada 

znanstveni, ekonomski i dr., postupci, koji su doveli do toga da osoba bude kandidirana za 

nagradu). Priznanje Zlatna plaketa Općine Kupres može se dodijeliti samo u slučaju 

Prijedloga Općinskog načelnika, grupe građana, Udruga ili ukoliko natpolovična većina 

vijećnika u Općinskom Vijeću izglasa takvu odluku. 

 

 

3. Zahvalnica Općine Kupres 

 

Članak 10. 

 

 

Javno priznanje Zahvalnica Općine Kupres je priznanje koje se dodjeljuje povodom 18. rujna, 

Dana Općine Kupres, a može se dodjeljivati i u drugim prigodama. 

 

Zahvalnica Općine Kupres se dodjeljuje pravnim i fizičkim osobama za izražen doprinos u 

razvoju društvenih odnosa i unapređenje razvoja Općine u oblasti gospodarstva, obrazovanja, 

znanosti, kulture, sporta, socijalne zaštite, humanitarnih i drugih djelatnosti, te za aktivno 

sudjelovanje i osobni angažman i rad na projektima od općeg interesa građana Općine 

Kupres. 

 Zahvalnica Općine se dodjeljuje u obliku pisanog priznanja na papiru posebne kvalitete, 

formata A3, koji je preklopljen po sredini duže strane. Na lijevoj unutrašnjoj strani priznanja, 

koja je oivičena zlatnom linijom debljine 3 mm u centralnom dijelu nalazi se otisak grba 

Općine Kupres  zlatne boje. Na desnoj oivičenoj strani u gornjem središnjem dijelu nalazi se 

otisak grba u stvarnim bojama, ispod kojeg su stiliziranim zlatnim slovima ispisani podaci tko 

i povodom čega priznanje dodjeljuje, naziv priznanja kome se priznanje dodjeljuje, mjesto i 

datum dodjeljivanja, te pečat i potpis predsjedavajućeg općinskog Vijeća, odnosno Općinskog 

načelnika, ovisno od toga koji organ dodjeljuje javno priznanje. Priznanje Zahvalnica Općine 

Kupres se ulaže u omot plave boje, urađen od papira posebne kvalitete na kojem se u 

središnjem dijelu prednje strane nalazi otisak grba Općine zlatne boje, iznad kojeg su u istoj 

boji ispisane riječi: „Općina Kupres“ dok je ispod grba ispisana godina dodjele priznanja. 
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Članak 11. 

 

Javno priznanje Zahvalnica Općine Kupres dodjeljuje se za rezultate u radu postignute u 

godini, koja prethodi godini dodjele priznanja. Broj javnih priznanja Zahvalnica Općine 

Kupres, koji može biti dodijeljen u jednoj godini nije ograničen. 

 

IV- KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 

 

Članak 12. 

 

 

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su: 

 

a) za fizičke osobe 

- da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim  i izuzetno 

značajnim znanstvenim, kulturno - umjetničkim, pedagoškim, sportskim, 

humanitarnim, gospodarskim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos u razvoju 

Općine i ostvarili izuzetne rezultate i trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvoja 

pojedine oblasti, te dali doprinos afirmaciji i jačanju ugleda Općine na području 

Općine, na području Županije, FBiH i države BiH, odnosno za doprinos općem 

napretku i miru u zemlji i svijetu; 

- da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled dobrog 

susjeda; 

- primjerenog djelatnika i stručnjaka, te poštenog i vrijednog čovjeka. 

 

 

b) za pravne osobe 

- da su u periodu koji prethodi dodjeli priznanja ostvarile izuzetne poslovne i druge  

rezultate i trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom, kulturnom, znanstvenom, 

sportskom, obrazovnom i društvenom razvitku Općine i na taj način dale konkretan 

doprinos sveopćem afirmiranju i ugledu Općine. 

 

V-POSTUPAK ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 

 

Članak 13. 

 

Javna priznanja Općine dodjeljuju se u pravilu jednom godišnje na svečanoj sjednici 

Općinskog vijeća povodom 18. rujna, Dana Općine, a samo u izuzetnim slučajevima mogu se 

dodjeljivati i u drugim prigodama. Odluka o dodjeli javnih priznanja objavljuje se u 

„Službenom glasniku Općine Kupres“. 

 

 

Članak 14. 

 

O dodjeli javnih priznanja Općine Kupres odlučuje Općinsko vijeće Kupres natpolovičnom 

većinom glasova za priznanja Počasni građanin i Zlatna plaketa, a natpolovičnom većinom za 

priznanje Zahvalnica Općine Kupres, na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje i 

dodjelu javnih priznanja. 

Izuzetno od odredbi stavka 1., ovog članka, Odluku o dodjeli javnog priznanja Zahvalnica 

Općine Kupres, može po vlastitom nahođenju u posebnim prigodama donijeti i Općinski 

načelnik Općine Kupres. 

 

Članak 15. 
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Postupak za dodjelu javnih priznanja Općine Kupres svake kalendarske godine pokreće 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje i dodjelu javnih priznanja, raspisivanjem javnog poziva o 

načinu i roku za podnošenje prijedloga za dodjelu Općinskih priznanja, koji se objavljuje u 

sredstvima javnog informiranja i na drugi odgovarajući način. 

 

Rok za podnošenje pismenih prijedloga ne može biti kraći od 8 dana od dana objavljivanja 

javnog natječaja. 

 

VI-NAČIN PREDLAGANJA I SASTAVNI DIJELOVI OBRAZLOŽENJA 

ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 

 

Članak 16. 

 

Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kupres imaju: 

 

Općinski načelnik, Vijećnici Općinskog Vijeća, Udruge, državni organi, mjesne zajednice i 

druge institucije, javne ustanove, javna i druga poduzeća, udruženja građana, političke stranke 

i druge fizičke i pravne osobe. U slučaju kad fizička osoba (pojedinac) predlaže kandidate za 

javna priznanja dužna je prikupiti 50 (pedeset) potpisa podrške građana prijavljenih na 

području Općine Kupres. 

 

Članak 17. 

 

 

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Kupres podnosi se Povjerenstvu za izbor i 

imenovanje i dodjelu javnih priznanja. Prijedlog mora biti pismeno obrazložen i treba 

sadržavati potrebnu dokumentaciju. U ime pravnih osoba i organizacija prijedlog podnosi 

najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. 

 

Članak 18. 

 

 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Kupres pojedincu fizičkoj osobi obavezno 

sadrži: 

 

- osobne podatke(ime i prezime, adresu prebivališta i radnog mjesta i datum rođenja, 

najvišu stečenu školsku spremu i zvanje, te puni naziv radnog mjesta i poslodavca), 

kratku biografiju, detaljan opis ukupnog djelovanja i dostignuća u oblastima zbog 

kojih se predlaže, popis odgovornih dužnosti sa naznakom mandata, koje je kandidat 

obnašao ili obnaša, popis i godine dodjeljivanja drugih javnih priznanja i nagrada, koje 

je kandidat ranije dobio uz pregledno navedene razloge podnošenja prijedloga, te 

pisanu izjavu da osoba pristaje biti kandidat za dodjelu javnog priznanja Općine 

Kupres. Ukoliko se priznanje dodjeljuje posthumno izjavu o pristanku na kandidaturu 

potpisuje uži član obitelj. 

 

Obrazloženju prijedloga se obavezno prilaže i eventualni popis znanstvenih, stručnih 

ili drugih radova sa kopijom naslovne stranice rada i potvrde o autorstvu, odnosno 

kopije odluka o dodjeli ranije dobivenih javnih priznanja i nagrada. 

 

 

Članak 19. 
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Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Kupres pravnim osobama obavezno sadrži: 

 

- podatke o predloženoj pravnoj osobi naziv, ID broj, adresu, datum osnivanja, 

djelatnost, osobe ovlaštene za zastupanje, broj članova, odnosno broj zaposlenih) 

prikaz razvoja, ukupnog djelovanja, rada i dostignuća pravne osobe, iscrpan opis 

dostignuća, zbog kojih se pravna osoba predlaže sa njihovom ocjenom, te popis i 

godine dodjeljivanja javnih priznanja i nagrada, koje je pravna osoba primila u ranijem 

periodu, te pisanu izjavu odgovorne osobe da u ime pravnog subjekta pristaje biti 

kandidat za dodjelu javnih priznanja Općine Kupres. Obrazloženju se prilažu kopije 

Odluke o dodjeli javnih priznanja i nagrada iz ranijeg perioda. 

 

Osobe koje su dobile zahvalnicu slijedeće dvije, Zlatnu plaketu pet, Počasni građanin 7 

godina ne mogu biti kandidirani za dobivanje javnih priznanja Općine Kupres. 

 

VII-NAČIN UTVRĐIVANJA PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 

 

Članak 20. 

 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Kupres dostavlja se Povjerenstvu za izbor i 

imenovanje i dodjelu javnih priznanja u roku određenom u javnom pozivu. 

 

 

Članak 21. 

 

Povjerenstva za izbor i imenovanje i dodjelu javnih priznanja razmatra sve prispjele 

prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Kupres i utvrđuje konačan prijedlog za dodjelu 

priznanja, većinom glasova svih članova Povjerenstva i jedini je predlagač prema Općinskom 

Vijeću. U postupku utvrđivanja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Povjerenstvo može 

zatražiti od ovlaštenog predlagača i dodatne podatke o predloženim kandidatima. 

 

Povjerenstvo može predložiti Općinskom Vijeću da se neko od javnih priznanja utvrđenih 

ovom Odlukom u određenoj godini ne dodijeli. Povjerenstvo takav stav mora detaljno 

obrazložiti. 

 

VIII- DODJELA PRIZNANJA POSTHUMNO 

 

Članak 22. 

 

Javna priznanja Općine Kupres mogu se dodjeljivati i posthumno. 

Javno priznanje, koje se dodjeljuje posthumno, kao i ono koje nije uručeno nagrađenom za 

njegova života uručuje se članovima njegove uže obitelji. 

 

Članak 23. 

 

Sredstva neophodna za financiranje javnih priznanja Općine Kupres osiguravaju se svake 

godine u proračunu Općine Kupres. Sredstva za financiranje javnih priznanja Općine Kupres 

mogu dati i građani, poduzeća, ustanove, institucije i drugi pravni subjekti bez uvjeta dodjele 

javnog priznanja. 

 

Članak 24. 

 

Javno priznanje Općine Kupres može se opozvati ako se dobitnik priznanja pokaže 

nedostojnim dodijeljenog javnog priznanja. Opoziv javnog priznanja vrši se na način i 

popostupku za njegovu dodjelu utvrđenim Zakonom i ovom Odlukom. 



7 

 

 

IX – ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 25. 

 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo vrši Služba Općinskog načelnika i 

Općinskog Vijeća. 

 

 

Članak 26. 

 

O dodijeljenim javnim priznanjima Općine Kupres vodi se poseban upisnik u Službi za 

društvene djelatnosti, opću upravu, imovinsko - pravne poslove, pitanja branitelja i civilnu 

zaštitu Općine Kupres. 

 

Članak 27. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim priznanjima Općine 

Kupres, broj: 01-05-7-8/15 od 19.03.2015. godine. 

 

Članak 28. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u „Službenom Glasniku 

Općine Kupres“. 

 

 

Broj: 01/2-05-7-80/18 

Kupres, 13.7. 2018. godine 

 

                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                           ________________________ 

                                                                                                     Mlađen Pavlica                 


