Na temelju članka 8.Statuta Općine Brod Moravice ( „ Službene novine“ broj 30/09,35/09 i
16/13) i članka 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Brod Moravice, dana 28. lipnja 2016.godine
Općinsko vijeće Općine Brod Moravice objavljuje
JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu Općinskih priznanja
Općine Brod Moravice
I
Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Općine Brod Moravice za
2016. godinu i to:
1. Nagrada za ŽIVOTNO DJELO dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su
dugogodišnjim radom ili određenim djelom dali izuzetan doprinos u razvitku određene ili
više djelatnosti od značaja za Općinu Brod Moravice iz područja kulture, gospodarstva,,
športa i tjelesne kulture, znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi,
tehničke kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša, te dobrovoljnog i humanitarnog
rada.
2. Imenovanje POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE BROD MORAVICE dodjeljuje se
fizičkoj osobi koja se naročito istakla u zaslugama za svekoliki napredak Općine Brod
Moravice.
3. Nagrada u obliku POVELJE dodjeljuje se pojedincu ili pravnoj osobi za dostignuća i
doprinos od osobitog značaja iz oblasti navedenih u točki I ovog poziva, kao i pojedinim
udrugama povodom godišnjica postojanja i djelovanja.
4. Javno priznanje u obliku ZAHVALNICE dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za
određene donacije i slične aktivnosti, kao i suradnja jedinica lokalne samouprave i uprave,
te za doprinos razvoju i ugledu Općine Brod Moravice.
II
Prijedloge za dodjelu nagrada iz točke I. ovog poziva mogu podnijeti članovi Općinskog
vijeća, radnih tijela vijeća, načelnik, fizičke i pravne osobe sa područja Općine Brod Moravice, te
udruge koje djeluju na području Općine Brod Moravice.
III
Prijedlog za dodjelu nagrada podnosi se u pisanom obliku, a isti mora sadržavati:
- ime i prezime odnosno naziv predlagatelja
- prebivalište odnosno sjedište predlagatelja
- ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za nagradu (predloženik)
- životopis predloženika
- naziv nagrade i područje za koje se predlaže
- pisano obrazloženje i opis značajnih postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže
nagrada ( po potrebi priložiti dokumentaciju objavljenih radova, analiza, prikaza,
stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.).
IV
Prijedlozi na dodjelu nagrada s obrazloženjem i dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Općina Brod Moravice, Stjepana Radića 1, 51312 Brod Moravice ( Povjerenstvo za javna priznanja ) s
naznakom „ za Općinska priznanja „ poštom ili putem pisarnice Općine Brod Moravice najkasnije do
15.srpnja 2016. godine.
Natječaj je objavljen na web stranicama Općine Brod Moravice (www.brodmoravice.hr)
i na oglasnoj ploči.
OPĆINA BROD MORAVICE

