REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŢUPANIJA
OPĆINA STARA GRADIŠKA
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja
KLASA: 061-06/19-01/01
URBROJ: 2178/24-03-19-1
Stara Gradiška, 01. kolovoza 2019. god.
Na temelju članka 20. Odluke o priznanjima Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 13/07 i 16/10), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine
Stara Gradiška objavljuje
JAVNI POZIV
za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Stara Gradiška
Javna priznanja Općine Stara Gradiška su:
1. Proglašenje počasnim građaninom općine Stara Gradiška
Počasnim građaninom općine Stara Gradiška može se proglasiti osoba koja se istakla naročitim
zaslugama za općinu i koja je posebice zaslužna za stvaranje i promicanje vrijednosti, položaja i
ugleda općine Stara Gradiška, dugogodišnju suradnju i potporu na unapređivanju javnih potreba
općine i građana.
2. Nagrada za ţivotno djelo
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima za njihov sveukupni stvaralački rad i
postignuća u svim područjima stvaralaštva i djelovanja za dobrobit općine, njenih građana i opće
dobro.
3. Nagrada Općine Stara Gradiška
Nagrada Općine Stara Gradiška dodjeljuje se pojedincima koji žive i djeluju na području općine
Stara Gradiška za izuzetne uspjehe ostvarene u prethodnoj godini u području gospodarskih
djelatnosti, društvenih djelatnosti i za izuzetna ostvarenja u ostalim javnim djelatnostima.
Nagrada za izuzetna ostvarenja u području gospodarskih djelatnosti dodjeljuje se za:
- ostvarivanje značajnih radnih rezultata od osobitog interesa za unapređenje industrijske
proizvodnje,
- postignute rezultate u ratarskoj i stočarskoj proizvodnji na obiteljskim gospodarstvima,
- postignute uspjehe i pridonošenje razvoju poduzetništva i obrtništva.
Nagrada za izuzetna ostvarenja u području društvenih djelatnosti dodjeljuje se za:
- uspješnu i istaknutu znanstvenu djelatnost,
- zapažene rezultate u stručno-pedagoškom i metodičkom izvođenju nastave i drugih oblika
prosvjetne djelatnosti,
- studentima koji su akademsko obrazovanje završili u propisanom roku za ostvareni prosjek
ocjena od 4,5 tijekom školovanja na fakultetima,
- za objavljena, izložena, izvedena ili prikazana umjetnička ostvarenja na području književnosti,
glazbe i likovne umjetnosti,
- za izuzetno zalaganje i postignute rezultate u očuvanju, proučavanju i promicanju kulturne
baštine,
- za osobite zasluge u pružanju zdravstvene zaštite,

-

za osobite rezultate u provođenju socijalne skrbi o socijalno ugroženim kategorijama građana,
za zapažena sportska dostignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, te za izuzetno
zalaganje i postignute rezultate u razvoju sportskog amaterizma osobito djece i mladeži,
za posebno vrijedne rezultate u širenju tehničke kulture.

Nagrada za izuzetna ostvarenja u ostalim javnim djelatnostima dodjeljuje se za:
- ostvarene iznadprosječne uspjehe i rezultate u području lokalne samouprave,
- za iznimnu građansku hrabrost i požrtvovnost.
4. Plaketa općine Stara Gradiška
Plaketa općine Stara Gradiška dodjeljuje se pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u području
gospodarskih i društvenih djelatnosti, te pojedincima koji su svojim djelovanjem u dužem
vremenskom razdoblju dali iznimno značajan doprinos razvitku općine.
Plaketa općine Stara Gradiška dodjeljuje se za:
- ostvarivanje značajnih poslovnih rezultata od osobitog interesa za unapređenje proizvodnje i
jačanje gospodarske osnove općine,
- posebno vrijedne uspjehe u organiziranju odgojno-obrazovnog rada,
- zapažena ostvarenja amaterskih udruga na području kulture, sporta i tehničke kulture,
- osobite rezultate u organizaciji socijalne skrbi o socijalno ugroženim kategorijama građana,
- posebno vrijedne rezultate u zaštiti i spašavanju, te otklanjanju pojava opasnih po život,
zdravlje i materijalna dobra granana,
- izuzetne doprinose objektivnom informiranju o političkim, gospodarskim i drugim zbivanjima u
općini
- osobite uspjehe i doprinose u području zaštite ljudskih prava, humanitarnog i drugog društveno
korisnog djelovanja.
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti:
članovi Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška,
radna tijela Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška,
općinski načelnik,
pojedinac ili grupa građana,
pravne osobe sa sjedištem na području općine Stara Gradiška,
udruge građana.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati:
podatke o podnositelju prijedloga,
životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje,
iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja,
vrstu javnog priznanja za koje se predlaže.
Prijedlozi s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, podnose se Povjerenstvu za dodjelu
javnih priznanja općine Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, do 19. kolovoza 2019. godine.
Potrebne informacije mogu se dobiti u JUO-u Općine na tel. 374-051.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja
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