REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORAČ
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 13. stavak 2. i članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni
glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 28.
siječnja 2010. godine, d o n i j e l o j e

OD L U K U
o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom ustanovljavaju se vrste javnih priznanja Općine Podgorač, utvrđuju
se kriteriji, odnosno uvjeti za njihovo dodjeljivanje, oblik i izgled javnih priznanja, način i postupak
za dodjelu javnih priznanja.
Članak 2.
Općina Podgorač dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od
osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Podgorač, iz područja gospodarstva, obrazovanja,
znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih
djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene, ili u znak počasti ili zahvalnosti.
II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA
Članak 3.
Javna priznanja Općine Podgorač su:
1.
2.
3.
4.

Počasni građanin Općine Podgorač,
Nagrada Općine Podgorač za životno djelo,
Nagrada Općine Podgorač,
Zahvalnica Općine Podgorač.
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1. Proglašenje Počasnim građaninom Općine Podgorač
Članak 4.
Počasnim građaninom Općine Podgorač (u daljnjem: tekstu: Počasni građanin) može
se proglasiti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, koji nema prebivalište na
području Općine Podgorač, a koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje Općine Podgorač.
Članak 5.
Proglašenje Počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.
Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja.
Počast se može opozvati ako se osoba proglašena Počasnim građaninom pokaže
nedostojnim takve počasti.
Odluku o opozivu počasti donosi Općinsko vijeće Općine Podgorač na prijedlog
ovlaštenih predlagatelja iz članka 14. ove Odluke.
Članak 6.
Počasnom građaninu Općine Podgorač dodjeljuje se posebna Povelja Općine
Podgorač.

2. Nagrada Općine Podgorač za životno djelo
Članak 7.
Nagrada Općine Podgorač za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji
je stvaralački put zaokružen za njihovu cjelokupnu djelatnost koja je od osobnog značenja za
razvitak određenog područja djelovanja, odnosno za ostvarenje koje predstavlja značajan doprinos
razvitku određene djelatnosti, te trajno dobro od značaja za Općinu Podgorač.
Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji žive na području
Općine Podgorač ili su tu proveli dio života, tijekom kojeg su postigli izuzetna ostvarenja zbog
kojih se nagrađuju.
Nagrada Općine Podgorač za životno djelo dodjeljuje se u vidu povelje i novčane
nagrade.

3. Nagrada Općine Podgorač
Članak 8.
Nagrada Općine Podgorač može se dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba,
udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja za
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gospodarski i društveni život Općine Podgorač kao i za ostala posebno vrijedna društvena
dostignuća.
Nagrada Općine Podgorač dodjeljuje se u vidu povelje i prigodnog dara na svečani
način.
.
4. Zahvalnica Općine Podgorač
Članak 9.
Zahvalnica Općine Podgorač dodjeljuje se u pisanom obliku građanima Općine
Podgorač, drugim osobama koje rade na području Općine Podgorač, udrugama, ustanovama,
trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama, za zasluge u promicanju
znanosti, obrazovanja, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne
skrbi, politike, humanitarnog djelovanja te svih drugih područja društvenog života u Općini
Podgorač.
III. OBLIK I IZGLED JAVNIH PRIZNANJA
Članak 10.
Povelja o proglašenju počasnim građaninom Općine Podgorač u lijevom gornjem
uglu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA, OPĆINA
PODGORAČ, s grbom Općine Podgorač. Na sredini povelje je natpis: POVELJA O
PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE PODGORAČ, ime i prezime osobe kojoj
se dodjeljuje, te oznaka datuma donošenja odluke i potpis predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 11.
Povelja o Nagradi Općine Podgorač za životno djelo u lijevom gornjem uglu ima
natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA, OPĆINA
PODGORAČ, s grbom Općine Podgorač. Na sredini povelje je natpis: POVELJA O NAGRADI
OPĆINE PODGORAČ ZA ŽIVOTNO DJELO, oznaka područja iz članka 7. ove Odluke za koju se
dodjeljuje, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaka datuma donošenja odluke i potpis
predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 12.
Povelja o Nagradi Općine Podgorač u lijevom gornjem uglu ima natpis:
REPUBLIKA HRVATSKA, OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA, OPĆINA PODGORAČ, s
grbom Općine Podgorač. Na sredini povelje je natpis: POVELJA O NAGRADI OPĆINE
PODGORAČ, oznaka područja iz članka 8. ove Odluke za koju se dodjeljuje, ime i prezime fizičke
osobe, odnosno naziv pravne osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaka datuma donošenja odluke i potpis
predsjednika Općinskog vijeća.
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Članak 13.
Zahvalnica Općine Podgorač u lijevom gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA
HRVATSKA, OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA, OPĆINA PODGORAČ, s grbom Općine
Podgorač. Na sredini zahvalnice je natpis: ZAHVALNICA OPĆINE PODGORAČ, ime i prezime
fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe kojoj se dodjeljuje, s naznakom razloga dodjele
navedenog u članku 9. ove Odluke, te oznaka datuma donošenja odluke i potpis predsjednika
Općinskog vijeća.
IV. NAČIN I POSTUPAK ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
Članak 14.
Pravo na pokretanje postupka za dodjelu javnih priznanja (u daljnjem tekstu:
inicijativa) imaju: članovi Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća, Općinski načelnik,
mjesni odbori, udruge gospodarstvenika i obrtnika, građani, udruge građana, trgovačka društva,
političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.
Članak 15.
Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se Općinskom načelniku do kraja
mjeseca prosinca tekuće godine.
Inicijativa mora biti obrazložena u pisanom obliku i mora sadržavati:
–
–
–
–

podatke o podnositelju inicijative,
životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje,
obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja,
odgovarajuća dokumentacija.
Prijedlog odabira Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću.
Članak 16.

Ako se za Počasnog građanina Općine Podgorač predloži strani državljanin, Općinski
načelnik će zatražiti mišljenje nadležnog državnog tijela za odnose s inozemstvom.
Članak 17.
Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Općinsko vijeće.
Ispravu o dodjeli priznanja potpisuje predsjednik Općinskog vijeća.
Javna priznanja uručuju Općinski načelnik ili predsjednik Općinskog vijeća.
Dodjela javnih priznanja obavlja se u pravilu na svečanoj sjednici Općinskog vijeća
u povodu Dana Općine Podgorač, a iznimno ako se isto dodjeljuje stranom državljaninu, instituciji
ili lokalnoj jedinici, može se obaviti tijekom godine.
Dobitnici javnog priznanja Počasnog građanina Općine Podgorač obvezno se
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pozivaju na svečanost u povodu Dana Općine Podgorač, odnosno svečane sjednice Općinskog
vijeća.
Članak 18.
Počasni građanin Općine Podgorač upisuje se u Knjigu počasnih građana Općine
Podgorač koja se vodi i čuva u Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i upravu, gdje se vodi i
evidencija o dodjeli javnih priznanja.
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Podgorač objavljuje se u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Članak 19.
Ako javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručit će se članovima
njegove obitelji, odnosno nasljednicima.
Članak 20.
O visini novčane nagrade i prigodnog dara iz članka 7. i 8. ove Odluke, odlučuje
Općinski načelnik.
Članak 21.
Stručne poslove vezane uz provođenje ove Odluke obavlja Upravni odjel za općinsku
samoupravu i upravu.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač.
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".
Klasa: 061-01/10-01/01
Urbroj: 2149/04-02/10-02
Podgorač, 28. siječnja 2010.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Ladnjak
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Dostavlja se :
1. Ured državne uprave u Osječko – baranjskoj županiji,
Služba za opću upravu, Osijek,
2. Redakcija "Službenog glasnika Općine Podgorač",
3. Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu,
4. Arhiva.

