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 Urednički pročišćeni tekst Odluke o priznanjima Osječko-baranjske županije obuhvaća 
odredbe Odluke o priznanjima Županije Osječko-Baranjske ("Županijski glasnik" broj 6/95.), Odluke o 
izmjenama općih akata koji sadrže naziv Županije ("Županijski glasnik" broj 2/97.) i Odluke o dopuni 
Odluke o priznanjima Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 5/05.) u kojima je 
naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu. 
 
 
 - o - 
 
 

O D L U K A 
 

o priznanjima Osječko-baranjske županije 
 

(Urednički pročišćeni tekst) 
 

 
I. 
 

TEMELJNE ODREDBE  
 

Članak 1. 
 
 Radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za 
razvitak i ugled Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Županija), te poticanja na aktivnosti koje 
su tome usmjerene, Županija dodjeljuje javna priznanja ustanovljena ovom Odlukom. 
 
 Članak 2. 
 
 Ovom Odlukom se ustanovljuju sljedeća priznanja Županije: 
1. Počasti Osječko-baranjske županije 
2. Nagrada Osječko-baranjske županije 
3. Povelje Osječko-baranjske županije. 
 
 Pored priznanja ustanovljenih ovom Odlukom, mogu se ustanovljavati i druga javna priznanja 
Županije. 
 
 

II. 
 

PRIZNANJA ŽUPANIJE 
 
1. Počasti Županije 
 
 Članak 3. 
 
 Počasti Županije posebna su priznanja koja se dodjeljuju za značajan doprinos općem napretku, 
položaju i ugledu Županije koji zaslužuje opće priznanje i isticanje. 
 
 Ovom Odlukom se ustanovljuju sljedeće počasti: 
a) Počast Zastave Osječko-baranjske županije s grbom 
b) Počast Zlatnoga grba Osječko-baranjske županije 
c) Počast Velikog pečata Osječko-baranjske županije. 
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 Dobitniku počasti dodjeljuje se plaketa te diploma kao isprava o dodjeli počasti. 
 
 
 Članak 4. 
 
 Počast Zastave Osječko-baranjske županije s grbom dodjeljuje se državnicima i drugim 
istaknutim i uglednim pojedincima koji su svojim djelovanjem i djelom od izvanrednog značaja za 
utemeljenje i razvitak Republike Hrvatske odnosno djelom koje predstavlja istaknut doprinos hrvatskoj i 
svjetskoj kulturnoj i civilizacijskoj baštini obilježili vrijeme u kojem djeluju te značajno pridonijeli 
općem napretku te promicanju položaja i ugleda Županije. 
 
 Članak 5. 
 
 Počast Zlatnoga grba Osječko-baranjske županije dodjeljuje se domaćim i stranim državljanima, 
inozemnim i meñunarodnim organizacijama, organizacijama i jedinicama lokalnih vlasti te pravnim 
osobama s područja Republike Hrvatske koji su dali značajan doprinos razvitku odnosa i suradnje 
Županije i drugih jedinica lokalne samouprave i vlasti te inozemnih i meñunarodnih organizacija a time i 
meñunarodnih odnosa Republike Hrvatske, obnovi, razvitku i općem napretku Županije ili su na drugi 
način značajno pridonijeli promicanju položaja i ugleda Županije. 
 
 
 Članak 6. 
 
 Počast Velikog pečata Osječko-baranjske županije dodjeljuje se istaknutim i uglednim 
pojedincima koji su svojim, javnosti naglašeno izloženim djelovanjem u dužem vremenskom razdoblju 
dali zapaženi doprinos razvitku odreñene djelatnosti i općem napretku Županije, obnovi i razvitku ratom 
razorenog područja te na drugi način značajno pridonijeli promicanju položaja i ugleda Županije. 
 
 
 Članak 7. 
 
 Počasti se ne mogu dodijeliti dužnosnicima Županije za njihovu djelatnost na tim dužnostima za 
vrijeme dok je obnašaju. 
 
 
2. Nagrada Osječko-baranjske županije 
 
 Članak 8. 
 
 Nagrada Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Nagrada) javno je priznanje koje se 
dodjeljuje za izuzetna ostvarenja postignuta na području Županije u svim djelatnostima. 
 
 Nagrada se dodjeljuje za iznimna postignuća u područjima: 
a) gospodarskih djelatnosti, 
b) znanosti, 
c) prosvjete, 
d) zdravstva i socijalne skrbi, 
e) kulture, 
f) tjelesne kulture i športa, 
g) tehničke kulture. 
 
 Nagrada se može dodijeliti za životno djelo ili za uspjehe ostvarene u odreñenoj djelatnosti u 
prethodnoj godini (godišnje nagrade). 
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 Članak 9. 
 
 Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji je stvaralački put zaokružen 
za njihovu cjelokupnu djelatnost koja je od osobitog značenja za razvitak odreñenog područja 
djelovanja, odnosno za ostvarenje koje predstavlja značajan doprinos razvitku odreñene djelatnosti te 
trajno dobro od značaja za Županiju. 
 
 Članak 10. 
 
 Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji žive na području Županije ili su na 
njemu proveli dio života tijekom kojeg su postigli izuzetna ostvarenja zbog kojih se nagrañuju. 
 
 
 Članak 11. 
 
 Nagrada za uspjehe ostvarene u odreñenoj djelatnosti u prethodnoj godini (godišnja nagrada) 
može se dodijeliti pojedincima, grupama za kolektivna ostvarenja i pravnim osobama koji žive ili 
djeluju na području Županije. 
 
 Članak 12. 
 
 Svake godine može se dodijeliti najviše 15 godišnjih nagrada i to 6 za područje gospodarske 
djelatnosti i u pravilu po jedna za ostale djelatnosti. 
 
 Nagrada za izuzetna ostvarenja u pojedinoj djelatnosti u odreñenoj godini se ne mora dodijeliti. 
 
 Članak 13. 
 
 Nagrada za iznimna postignuća u području gospodarskih djelatnosti dodjeljuje se za: 
- naročito uspješno organiziranje rada i poslovanja te uvoñenje suvremenih metoda u ekonomsko-

tehnološki postupak, unapreñivanje stručnih i razvojnih službi i druga dostignuća čija je 
posljedica povećanje proizvodnje, asortimana i kvalitete proizvoda odnosno usluga, 
produktivnosti rada, ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja ili drugi pozitivni efekti, 

- ostvarivanje značajnih radnih i poslovnih rezultata od osobitog interesa za unapreñenje 
gospodarstva i jačanje gospodarske osnove Županije (zamjena uvoznih sirovina i 
repromaterijala domaćim, značajno povećanje izvoza, potpunije podmirivanje potreba grañana i 
sl.), 

- uspješnu primjenu znanosti i suvremenih dostignuća u praksi, izradu naročito uspjelih 
projekata, postupaka, inovacija i racionalizacija i druga izuzetna ostvarenja koja pridonose 
unapreñivanju i razvoju područja u kojoj su ostvarena, 

- ostvarivanje drugih natprosječnih rezultata u odnosu na srodne organizacije u grani na razini 
Države. 

 
 Članak 14. 
 
 Nagrada za iznimna postignuća u području znanosti dodjeljuje se za: 
- uspješnu i istaknutu znanstvenu djelatnost u odreñenom području znanosti i njene primjene koja 

je rezultirala znanstvenim radovima, razvitkom odreñenog područja znanosti odnosno razvitkom 
znanstvenih institucija i njihova djelovanja, 

- znanstveno otkriće koje predstavlja značajan doprinos znanstveno-istraživačkom radu i 
znanstvenoj misli, 

- vrijedno znanstveno djelo koje odgovara općim normama znanstvenog rada i predstavlja 
značajan prinos znanstvenoj misli. 
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 Članak 15. 
 
 Nagrada za iznimna postignuća u djelatnosti prosvjete dodjeljuje se za značajna ostvarenja u 
području unapreñenja pedagoške teorije i prakse i razvitka prosvjetnog sustava, a osobito za: 
- naročite uspjehe u organiziranju odgojno-obrazovnog rada, 
- izuzetna ostvarenja u stvaranju i usavršavanju udžbenika, stručne literature i drugih nastavnih 

sredstava i pomagala, 
- zapažene rezultate u stručno-pedagoškom i metodičkom izvoñenju nastave i drugih oblika 

prosvjetne djelatnosti, 
- iznimna postignuća u otkrivanju, poticanju i razvitku darovitih učenika i studenata temeljena na 

višegodišnjem uspješnom djelovanju. 
 
 
 Članak 16. 
 
 Nagrada za iznimna postignuća u djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi dodjeljuje se za 
značajne uspjehe u području unapreñenja zdravstvene zaštite i zdravstva te socijalne skrbi o 
stanovništvu, a osobito za: 
- zapažene rezultate u djelotvornom i racionalnom organiziranju rada organizacija zdravstvene i 

socijalne skrbi usmjerenom potpunijem i djelotvornijem pružanju zdravstvene zaštite odnosno 
socijalne skrbi grañanima, 

- iznimna ostvarenja u otkrivanju i otklanjanju uzroka oboljenja odnosno sprečavanju i suzbijanju 
bolesti i njihovih posljedica a osobito sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju zaraznih, 
kroničnih, masovnih nezaraznih i malignih bolesti te iznalaženju i primjeni novih djelotvornijih 
metoda i sredstava liječenja, 

- osobite rezultate u organizaciji i liječenju te rehabilitaciji oboljelih, tjelesno i duševno 
povrijeñenih i oštećenih osoba, kao i osoba sa smetnjama u tjelesnom i duhovnom razvoju, 

- naročite uspjehe u usavršavanju i primjeni postojećih te iznalaženju novih djelotvornijih metoda 
rada s odgojno zapuštenim i delinkventnim maloljetnicima, 

- izvanredne rezultate u zaštiti i radu s djecom bez potrebite roditeljske skrbi, 
- istaknute rezultate u osiguravanju cjelovite zdravstvene zaštite djece i mladeži te zaštite žena u 

vezi s majčinstvom, 
-  uspjehe u provoñenju zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja usmjerene podizanju zdravstvene 

kulture grañana i njihove tjelesne i duševne sposobnosti, 
- zapažene rezultate u organizaciji i provoñenju djelatnosti socijalne skrbi o socijalno ugroženim 

kategorijama stanovništva. 
 
 Članak 17. 
 
 Nagrada za iznimna postignuća u djelatnosti kulture dodjeljuje se za: 
- najbolja objavljena, izložena, prikazana ili izvedena umjetnička ostvarenja na području 

književnosti, glazbe, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne i filmske umjetnosti, te 
arhitekture i urbanizma koja predstavljaju značajan doprinos razvitku kulture, 

- značajne rezultate u proučavanju, očuvanju i promicanju kulturne baštine, 
- iznimna ostvarenja u organiziranju profesionalnih i amaterskih organizacija i njihovog 

djelovanja u području kulture čija su posljedica izuzetna ostvarenja odnosno oblici promicanja 
djelovanja u djelatnosti kulture i unapreñivanja kulture u cjelini. 

 
 
 Članak 18. 
 
 Nagrada za iznimna postignuća u djelatnosti tjelesne kulture i športa dodjeljuje se za: 
- naročita športska postignuća na državnim i meñunarodnim natjecanjima za sve uzraste, 



5 

- izvanredne uspjehe u stručnom i pedagoškom djelovanju u odgoju i osposobljavanju športaša 
temeljena na višegodišnjem uspješnom djelovanju u području športa, 

- istaknute rezultate u organiziranju masovne športske djelatnosti te podizanju opće tjelesne i 
športske kulture grañana a osobito djece i mladeži. 

 
 Članak 19. 
 
 Nagrada za iznimna postignuća u djelatnosti tehničke kulture dodjeljuje se za: 
- izuzetne rezultate u organizaciji i razvitku inventivne djelatnosti i drugim područjima tehničkog 

stvaralaštva, 
- naročite uspjehe u stručnom i pedagoškom radu na tehničkom odgoju i obrazovanju djece i 

mladeži, 
- izvanredne rezultate u širenju tehničke kulture meñu stanovništvom. 
 
 Članak 20. 
 
 Prilikom ocjenjivanja vrijednosti ostvarenih rezultata predloženih za Nagradu cijenit će se i: 
- kontinuitet u ostvarivanju rezultata tijekom više godina gdje je to moguće, 
- da su ostvareni rezultati najbolji na području Županije, a natprosječni u odnosu na istovrsne 

organizacije grane djelatnosti na državnoj razini, 
- da su rezultati plod zalaganja članova organizacije, a ne njezina posebno povoljnog položaja 

uvjetovanog vanjskim faktorima, 
- da ostvareni rezultati pridonose razvitku grane djelatnosti i općem napretku sredine u kojoj su 

ostvareni kao i Županije u cjelini. 
 
 Članak 21. 
 
 Nagrada se pravnim osobama dodjeljuje u obliku plakete a pojedincima u obliku novčane 
nagrade. Dobitnici Nagrade za kolektivno ostvarenje dijele novčani iznos nagrade na jednake dijelove. 
 
 Dobitniku Nagrade dodjeljuje se i diploma kao isprava o dodjeli te Nagrade. 
 
 Članak 22. 
 
 Sredstva za dodjeljivanje Nagrade osiguravaju se u proračunu Županije. 
 
 Odluku o visini novčanog iznosa Nagrade donosi Županijska skupština. 
 
 Godišnji fond Nagrade ne mora biti iscrpljen. 
 
 Članak 23. 
 
 Nagrade se dodjeljuju svake godine u svečanosti obilježavanja Dana Županije. 
 
 
3. Povelje Županije 
 Članak 24. 
 
 Ovom Odlukom ustanovljavaju se sljedeće povelje Županije: 
a) Povelja lokalne samouprave Županije, 
b) Zelena povelja Županije, 
c) Povelja zahvalnosti Županije, 
d) Povelja humanosti Županije. 



6 

 Članak 25. 
 
 Povelje se dodjeljuju u obliku sadržajno i izgledom svečano oblikovane listine. 
 
 
a) Povelja lokalne samouprave 
 
 
 Članak 26. 
 
 "Povelja lokalne samouprave" Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Povelja lokalne 
samouprave) javno je priznanje za doprinos promicanju ideje i prakse lokalne samouprave na području 
Županije. 
 
 
 Članak 27. 
 
 Povelja lokalne samouprave se dodjeljuje za: 
-  znanstvenu i znanstveno-istraživačku djelatnost i publicistiku kojom se pridonosi spoznavanju i 

produbljivanju spoznaja o lokalnoj samoupravi, iznalaženju znanstveno zasnovanih praktičkih 
rješenja i na drugi način pridonosi jačanju teorijske osnove lokalne samouprave u Republici 
Hrvatskoj, 

-  značajnu djelatnost i izuzetne rezultate u organiziranju jedinica lokalne samouprave i djelovanju 
njihovih tijela, 

-  najbolje rezultate u funkcioniranju jedinica lokalne samouprave kojima se osiguravaju uvjeti za 
razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za područje te 
jedinice, podiže razina standarda življenja i djelovanja u naselju, te osiguravaju lokalne potrebe 
stanovnika na području Županije, 

- osobite zasluge u razvijanju odnosa suradnje jedinica lokalne samouprave i lokalnih vlasti u 
zemlji i inozemstvu. 

 
 
 Članak 28. 
 
 Povelja lokalne samouprave se može dodijeliti pojedincima, jedinicama lokalne samouprave i 
drugim pravnim osobama koji žive odnosno djeluju na području Županije. 
 
 
 Članak 29. 
 
 Povelja lokalne samouprave dodjeljuje se svake godine a uručuje u posebnoj prigodi na dan 
konstituiranja prve Skupštine Županije 15. travnja na svečani način. 
 
 
b) Zelena povelja 
 
 
 Članak 30. 
 
 "Zelena povelja Osječko-baranjske županije" (u daljnjem tekstu: Zelena povelja) javno je 
priznanje za doprinos očuvanju okoliša te osiguravanju i poboljšavanju kakvoće življenja za dobrobit 
sadašnjih i budućih naraštaja na području Županije. 
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 Članak 31. 
 
 Zelena povelja se dodjeljuje za izuzetnu djelatnost i rezultate kojima se osigurava cjelovito 
očuvanje vrijednosti prirodnih izvora, biološke raznolikosti prirodnih zajednica i očuvanje ekološkog 
sklada i stabilnosti, očuvanje kakvoće žive i nežive prirode i racionalno korištenje prirode i njenih 
dobara, očuvanje i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajolika, unapreñenje stanja okoliša kao 
osnovnog uvjeta zdravog i održivog razvoja, a osobito za: 
- značajnu stručnu i znanstveno-istraživačku djelatnost u svim područjima znanosti i njene 

primjene usmjerenu istraživanju prostora Županije i stvaranju stručnih i znanstvenih osnova 
njegovog razvitka kojima se osigurava postizanje ciljeva očuvanja i unapreñenja zaštite okoliša, 

- uspješnu primjenu znanosti i suvremenih dostignuća u praksi, izradu naročito uspjelih 
projekata, postupaka, inovacija i racionalizacija i drugih izuzetnih ostvarenja koja pridonose 
očuvanju i unapreñivanju okoliša, 

- uvoñenje suvremenih metoda u tehnološki postupak, unapreñivanje stručnih i razvojnih službi, 
izbor i primjena proizvodnih postupaka najpovoljnijih za okoliš i drugu djelatnost čiji je cilj i 
posljedica očuvanje i unapreñivanje okoliša, 

-  poticanje korištenja obnovljivih prirodnih izvora i energije i racionalno korištenje prirodnih 
izvora i energije na najpovoljniji način za okoliš, 

- izuzetnu djelatnost u stručnom i pedagoškom radu na odgoju i obrazovanju djece i mladeži u 
oblikovanju i razvijanju svijesti o potrebi zaštite okoliša i promicanju potrebe zaštite okoliša, 

- značajnu djelatnost u razvijanju ekološke svijesti promicanjem potrebe zaštite okoliša meñu 
grañanima, 

- izuzetna pregnuća i ostvarene rezultate u saniranju oštećenih dijelova okoliša i daljnjem 
sprečavanju onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi, 

-  značajne rezultate u zaštiti i ureñenju izuzetno vrijednih dijelova okoliša, 
- ostvarene rezultate u korištenju i upravljanju pojedinim dijelovima okoliša, a posebice 

zaštićenim objektima prirode, 
- druge izuzetne rezultate u racionalnom korištenju i zaštiti prostora kao osobito vrijednog i 

ograničenog dobra a posebice povijesnih i prirodnih dobara i zaštiti i unapreñenju stanja 
okoliša. 

 
 
 Članak 32. 
 
 Zelena povelja se može dodijeliti pojedincima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, 
stručnim i drugim udrugama i drugim pravnim osobama i njihovim tijelima te drugim organizacijskim 
oblicima koji žive odnosno djeluju na području Županije. 
 
 
 Članak 33. 
 
 Zelena povelja dodjeljuje se svake godine a uručuje prigodom Dana planete Zemlje na svečani 
način. 
 
 
c) Povelja zahvalnosti 
 
 
 Članak 34. 
 
 "Povelja zahvalnosti Osječko-baranjske županije" (u daljnjem tekstu: Povelja zahvalnosti) javno 
je priznanje za doprinos obrani Republike Hrvatske na području Županije te jačanje njezine obrambene 
snage. 
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 Članak 35. 
 
 Povelja zahvalnosti se može dodijeliti pojedincima, vojnim i policijskim postrojbama i 
službama te tijelima civilne zaštite, ustanovama i trgovačkim društvima, udrugama, i drugim pravnim 
osobama i njihovim tijelima koji su se svojim predanim i požrtvovnim djelovanjem osobito istakli u: 
- organiziranju i izvoñenju obrane na području Županije te otklanjanju opasnosti ratnih razaranja 

njenog područja, 
- organiziranju i djelovanju tijela civilnih vlasti i vitalnih javnih službi u uvjetima ratnog stanja 

na području Županije i time pridonijeli unutarnjem snaženju obrambenog sustava, 
- aktivnostima kojima se na drugi način pridonosi jačanju obrambene snage Republike Hrvatske 

na području Županije, 
- zaštiti i spašavanju ratom ugroženog stanovništva, 
-  pronošenju istine o suštini domovinskog rata u svijetu kao i afirmaciji napora Županije u 

savladavanju ratnih prilika i jačanju njenog ugleda u svijetu. 
 
 Povelja zahvalnosti se može dodijeliti i obiteljima za njihove članove poginule u izvršavanju 
svoje dužnosti. 
 
 
 Članak 36. 
 
 Povelja zahvalnosti dodjeljuje se prema potrebi a uručuje na svečani način. 
 
 
d) Povelja humanosti 
 
 Članak 37. 
 
 "Povelja humanosti" Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Povelja humanosti) javno 
je priznanje za humana djela učinjena na području Županije. 
 
 
 Članak 38. 
 
 Povelja humanosti se može dodijeliti pojedincima i skupinama grañana koji su se svojim 
predanim i požrtvovnim djelovanjem, samoprijegorom i brižnim odnosom na području Županije osobito 
istakli u: 
- poduzimanju djela kojima je uz vlastiti rizik i samopožrtvovanje od drugoga otklonjena 

prijeteća pogibelj i drugih djela kojima se pridonosi zaštiti i spašavanju ljudskih života, 
- darovanju krvi kojom se omogućava izlječenje bolesnih i povrijeñenih, 
- skrbi o bolesnima, tjelesno i duševno povrijeñenima i svima onima kojima je potrebita pomoć 

drugog čovjeka, 
- skrbi o djeci bez roditelja, napuštenoj i drugoj ugroženoj djeci, 
-  organiziranju i pružanju humanitarne pomoći i drugim akcijama i aktivnostima pružanja ljudske 

pomoći, 
- drugim aktivnostima kojima se afirmira i potvrñuje humanost kao univerzalno civilizacijsko 

načelo. 
 
 
 Članak 39. 
 
 Dodijeljena Povelja uručuje se prigodno na blagdan sv. Franje 4. listopada na svečani način. 
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 III.  
 
 OSNOVE POSTUPKA DODJELE PRIZNANJA 
 
 
 Članak 40. 
 
 Prijedlog za dodjelu priznanja Županije mogu podnijeti pojedinci, pravne osobe i drugi 
organizacijski oblici te njihova tijela. 
 
 Prijedlog za dodjelu Nagrade ne mogu dati tijela Županije. 
 
 
 Članak 41. 
 
 Prijedlog za dodjelu priznanja razmatra i odluku donosi Odbor za priznanja Županije (u 
daljnjem tekstu: Odbor). Odluke Odbora o dodjeli priznanja svečano se proglašuju na zasjedanju 
Skupštine Županije. 
 
 O dodjeli Počasti Zastave Osječko-baranjske županije s grbom odlučuje Županijska skupština. 
 
 
 Članak 42. 
 
 Odbor broji 15 članova. 
 
 Predsjednika i članove Odbora imenuje Županijska skupština iz reda istaknutih gospodarskih, 
znanstvenih, zdravstvenih, kulturnih, prosvjetnih i drugih javnih djelatnika na vrijeme podudarno s 
vremenom mandata vijećnika te Skupštine. Mandat Odbora prestaje imenovanjem novog Odbora. 
 
 U slučaju spriječenosti predsjednika zamjenjuje član Odbora koga iz svog sastava imenuje 
Odbor. 
 
 Članak 43. 
 
 Tijekom jedne godine istoj pravnoj osobi ili pojedincu za iste zasluge može se dodijeliti samo 
jedno priznanje Županije. 
 
 Nagrada za životno djelo te ista Počast istoj osobi može se dodijeliti samo jednom. 
 
 Dobitniku Nagrade za životno djelo ne mogu se dodjeljivati Nagrade za izuzetna ostvarenja u 
prethodnoj godini (u istoj grani djelatnosti). 
 
 Ne može se pokrenuti prijedlog za dodjelu priznanja osobi koja više nije u životu osim ako je 
život izgubila izvršavajući djelo zbog kojeg se predlaže za dodjelu priznanja. 
 
 
 Članak 44. 
 

Oblik, sadržaj i izgled plaketa, povelja i diploma uz priznanja utvrñuje Odbor. 
 
 Nitko osim Županije ne može izrañivati niti stavljati u promet značke i druga obilježja koje bi 
imale oblik i izgled plaketa i drugih znakova priznanja Županije. 
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 Članak 45. 
 
 Postupak pripreme prijedloga i donošenja odluke o dodjeli priznanja, te uručivanja priznanja, i 
druga pitanja od značaja za dodjelu bliže se ureñuju posebnim pravilnikom o dodjeli priznanja Županije. 
 
 Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Odbor za priznanja, a potvrñuje Županijska skupština. 
 
 
  IV. 
 
 ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 Članak 46. 
 
 Mandat članova prvog Odbora koje na temelju ove odluke imenuje Županijska skupština 
prestaje prestankom mandata vijećnika ove Skupštine. 
 
 
 Članak 47. 
 
 Do utvrñivanja datuma Dana Županije, Nagrade će se dodjeljivati na dan koji odredi Županijska 
Skupština. 


