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Petak, 28. studenoga 1997.

Općina Mrkopalj
14.

2. Nagrada Općine Mrkopalj

Na temelju članka 10. i 14. Zakona o lokalnoj samou
pravi i upravi (»Narodne novine« broj 90/92,94/95 i 117/93)
i članka 15. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine«
broj 18/93), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici
održanoj 13. studenoga 1997. godine donijelo je
ODLUKU
o javnim priznanjima i nagradama Općine Mrkopalj
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se vrste javnih priznanja,
uvjeti za dodjeljivanje i postupnost njihove dodjele, te tijela
koja provode postupak i dodjelu priznanja.
Članak 2.
Radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća i
doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine
Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Općina), a poglavito za usp
jehe u unapređivanju gospodarstva^ znanosti, kulture i za
štite prirodnog okoliša, te drugih javnih djelatnosti i potica
nja aktivnosti koje su tome usmjerene, Općina dodjeljuje
priznanja.
Članak 3.
Javna priznanja Općine su:
— nagrada Općine,
— imenovanje počasnim građaninom Općine.
Članak 4.
U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj
osobi može se dodijeliti samo jedno priznanje.
Počasnom građaninu Općine ne dodjeljuju se druga
javna priznanja Općine.

Članak 7.
Nagrada Općine javno je priznanje što se dodjeljuje
fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i dopri
nos od osobitog značenja i znanstveni rad u domeni kultur
nog, društvenog i gospodarskog života Općine.
Nagrada se dodjeljuje svake godine na dan Općine.
Nagrada Općine može se dodijeliti za dostignuća i oso
bite rezultate iz područja:
— kulture, gospodarstva, znanosti, odgoja i prosvjete,
zdravstvene i socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta i
tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša.
Članak 8.
Nagrada Općine što se dodjeljuje fizičkim osobama sa
stoji se od povelje o nagradi novčane nagrade koja je osigu^
rana u Proračunu Općine za tekuću godinu.
Nagrada Općine što se dodjeljuje pravnoj osobi sastoji
se od povelje o dodjeli nagrade.
Nagrada Općine što se dodjeljuje grupi fizičkih osoba
ako je ostvarenje, odnosno prinos koji se nagrađuje rezultat
njihova zajedničkog rada, sastoji se od povelje o dodjeli
nagrade za svaku fizičku osobu pbnaosob, a novčana na
knada u iznosu koji pripada pojedincima-dobitnicima na
grade.
III. POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE JAV
NIH PRIZNANJA
Članak 9.
Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine i prijedlog za pro
glašenje osobe za počasnog građanina Općina mogu dati:
— vijećnik Općine, radna tijela Općine, Poglavarstvo
Općine, općinski načelnik Općine, pravne osobe, društva,
fizičke osobe.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku s obrazloženjem.
Ako je za proglašenje počasnog građanina Općine pred
ložen strani državljanin, predlagač će pribaviti i mišljenje
nadležnog ministarstva Republike Hrvatske.

II. JAVNA PRIZNANJA

Članak 10.

1. Počasni građanin Općine

Kao ocjenjivačka Komisija za dodjelu priznanja i na
grada imenuje se Komisija za izbor i imenovanje.
Ocjenjivačka komisija, u roku određenom od Općin
skog poglavarstva, izrađuje pismeno izvješće o svom radu i
mišljenje s obrazloženjem o pojedinačnim prijedlozima.

Članak 5.
Općina može pojedinu osobu koja je zaslužna za Op
ćinu proglasiti počasnim građaninom.
Počast ne daje posebna prava, odnosno obveze i može
se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve
počasti.
Članak 6.
Počasnim građaninom može se proglasiti građanin Re
publike Hrvatske i druge države, koji je osobito zaslužan za
napredak i promicanje ugleda Općine u Hrvatskoj, a i izvan
državnih granica.

Članak 11.
Ocjenjivačka komisija (Komisija za izbor i imenovanje)
na temelju prijedloga s obrazloženjem o pojedinačnim pri
jedlozima dostavlja Općinskom vijeću prijedlog za dodjelu
priznanja i nagrada Općine.
Članak 12.
Pisani prijedlog iz članka 10. ove Odluke sadrži:
— podatke o podnositelju prijedloga,
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— iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog
kojih se daje prijedlog za dodjelu priznanja i nagrada Op
ćine, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću do
kumentaciju,
— oblik priznanja ili nagrade za koje se osoba predlaže.
Na zahtjev Ocjenjivačke komisije podnosilac prijedloga
dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke
i dokumentaciju.

Imena počasnih građana Općine i dobitnika priznanja
objavljuju se u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.

Članak 13.

Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
»Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.

Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća predsjednik Op
ćinskog vijeća uručuje Nagradu Općine i obavlja proglaše
nje počasnog građanina Općine.
Članak 14.
Počasni građanin upisuje se u knjigu počasnih građana
Općine, a koja se vodi i čuva u općinskoj upravi Općine.
Evidencija o priznanjima i nagradama Općine Mrkopalj
vodi se u općinskoj upravi Općine.

Članak 15.
Ukoliko javno priznanje nije uručeno nagrađenom za
života, uručit će se članovima njegove obitelji, odnosno
zakonskim nasljednicima.

Klrkopalj, 13. studenoga 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ
Predsjednica
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