Na temelju članka 9. i 10. Odluke o nagradama i priznanjima Općine Okučani ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/00 i 11/02 ) i članka 10. Statuta Općine Okučani
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09, 4/13, 3/18, 7/18 i 14/21) općinski
načelnik raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Općine Okučani u 2022. godini

1. Nagrade i priznanja dodjeljuju se građanima i pravnim osobama za istaknuta dostignuća na
svim područjima gospodarstvenog i javnog života od značaja za općinu Okučani u povodu
Dana općine.
Nagrade i priznanja se mogu dodijeliti prijateljskim gradovima, stranim državljanima,
međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih zemalja i njihovim tijelima.
2. Nagrade i priznanja su rangirana:
I ZLATNA PLAKETA općine Okučani dodjeljuje se državnicima, istaknutim i uglednim
pojedincima, pravnim osobama, međunarodnim i iznozemnim organizacijama za doprinos u
obnovi ratom razorenih područja i općem napretku općine Okučani ili ako su na drugi način
pridonijeli razvitku i promicanju položaja i ugleda općine.
II SREBRNA PLAKETA općine Okučani dodjeljuje se istaknutim i uglednim pojedincima,
pravnim osobama, jedinicama lokalne vlasti i međunarodnim organizacijama koji su svojim
djelovanjem u dužem vremenskom razdoblju dali značajan doprinos razvitku određenih
djelatnosti, razvitku odnosa i suradnje općine i drugih jedinica lokalne samouprave i vlasi, te
suradnje s međunarodnim i inozemim organizacijama ili su na drugi način značajno pridonijeli
promicanju položaju i ugledu općine.

III PISMENO PRIZNANJE općine Okučani se dodjeljuje:
•
•
•
•
•
•
•

za poslovne rezultate i poticaj u razvitku gospodarstva na području općine Okučani
za ostvarenje u znanosti i znanstveno-istraživačkom radu
za izvanredne uspjehe i ostvarenja u kulturi i umjetnosti
za uspjehe postignute u odgojno-obrazovnom radu, zdravstvu, športu i socijalnoj skrbi
za promidžbu kulturnih, povijesnih, spomeničkih, turističkih i drugih vrijednosti kojima
se doprinosi napretku općine Okučani
za izuzetnu građansku hrabrost i požrtvovnost
za izuzetno zalaganje kojim je spriječena ili otklonjena pojava opasna za život, zdravlje
i materijalna dobra ljudi

3. Prijedlog za dodjelu plaketa i priznanja općine Okučani mogu podnijeti vijećnici Općinskog
vijeća, građani općine Okučani, Udruge, Zajednice, kulturno-športske i druge institucije.
4. Prijedlog za dodjelu priznanja mora sadržavati:

•
•
•

životopis kandidata (ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja i drugo)
točan naziv Trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe koja je predložena
za dodjelu plaketa ili priznanja
temeljito obrazloženje razloga predlagatelja

5. Rok za podnošenje pismenih prijedloga je 25. svibnja 2022. godine.
6. Prijedlozi se podnose Načelniku općine Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana br. 1 u pismenom
obliku.
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