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Temeljem članaka 14. i 15. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske
županije“ br. 8/18 i 35/18) te članka 6. Odluke o javnim priznanjima Općine Lopar („Službene
novine Primorsko-goranske županije“ br. 13/16) načelnik Općine Lopar upućuje

JAVNI POZIV
Za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Lopar
I
Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Lopar u
2019. godini i to:
-Počasni građanin Općine Lopar
Počasnim građaninom Općine Lopar može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge
države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i
ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili u svijetu, mira u svijetu
i napretku čovječanstva, uz uvjet da nema prebivalište na području Općine.
-Nagrada Općine Lopar za životno djelo
Nagrada Općine Lopar za životno djelo dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite
uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva, obrazovanja i znanosti,
kulture, športa, zdravstva i socijalne skrbi od posebnog značaja za Općinu. Nagrada Općine
Lopar sastoji se od pisane povelje i novčane nagrade u neto iznosu od 2.500,00 kuna. U jednoj
godini može se dodijeliti sveukupno jedna Nagrade Općine Lopar za životno djelo.
-Nagrada Općine Lopar
Nagrada Općine Lopar dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe u razvoju
društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva, obrazovanja i znanosti,kulture, športa, zdravstva

i socijalne skrbi od posebnog značaja za Općinu. Nagrada Općine Lopar sastoji se od pisane
povelje i novčane nagrade u neto iznosu od 2.500,00 kuna. U jednoj godini mogu se dodijeliti
sveukupno dvije Nagrade Općine Lopar.

-Zahvalnica Općine Lopar
Zahvalnica Općine Lopar dodjeljuje se pravnim i fizičkim osobama, za uspjehe postignute u
razvoju društvenih odnosa i gospodarstva, obrazovanja i znanosti, kulture, športa, zdravstva i
socijalne skrbi. Zahvalnica Općine Lopar sastoji se od pisane povelje i novčane nagrade u neto
iznosu od 1.000,00 kuna. U jednoj godini može se dodijeliti sveukupno pet Zahvalnica Općine
Lopar.

II
Pravo na predlaganje osoba za dodjelu javnih priznanja Općine imaju članovi Općinskog vijeća,
građani, udruge građana, političke stranke i druge fizičke i pravne osobe.
lll
Kriteriji za dodjelu Javnih priznanja su slijedeći:
▪

Najbolji rezultati postignuti u teorijskom ili praktičnom radu na pojedinom području
djelovanja

▪

Objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena
ostvarenja tijekom protekle godine ili proteklog razdoblja

▪

Obilježavanje godišnjica osnutka i djelovanja na način koji promovira Općinu Lopar

▪

Uživanje ugleda uzornog stručnjaka, djelatnika i voditelja, odnosno uzorne tvrtke, udruge
građana i druge pravne osobe.

Isto javno priznanje ne može se dodijeliti jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi više puta.
lV
Javno priznanje može se dodijeliti i posthumno, uz suglasnost članova obitelji.
Javno priznanje koje se dodjeljuje posthumno, kao i ono koje nije uručeno za života, predaje se
članovima obitelji.
V
Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Lopar podnosi se u pisanom obliku.
Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Lopar obvezno sadrži sljedeće
podatke:
▪

ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prijedloga,

▪

prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,

▪

osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o
osobi,

▪

naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog, te isti moraju biti potpisani
od ovlaštene osobe i ovjereni pečatom (ukoliko ga predlagatelj ima).

▪

iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže
dodjela javnog priznanja Općine Lopar.

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove,
analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz
prijedloga.
Na zahtjev, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.
Vl
Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se razmatrati.
Vll
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se
poštom na adresu Općina Lopar, Lopar 289a, 51281 Lopar, s naznakom “Za dodjelu javnih
priznanja Općine Lopar” ili osobno u Općinu Lopar, zaključno do 24. lipnja 2019. godine.
Vlll
Imena i podaci o nagrađenim objavljuju se sredstvima javnog priopćavanja, te na web stranici
Općine Lopar. Dobitnici javnih priznanja proglašavaju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća
Općine Lopar povodom Dana Općine Lopar – 8. rujna 2019.godine, a uručuju ih općinski načelnik
i predsjednik Općinskog vijeća Općine Lopar.
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