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Na temelju članaka 9, 10 i 32 Statuta Općine Postira (Službeni glasnik br. 3/13 i 6/13), Općinsko vijeće Općine Postira na 2. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U

       o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja 
                                           Općine Postira

Opće odredbe 
Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljavaju se vrste javnih priznanja Općine Postira, utvrđuju se kriteriji, odnosno uvjeti za njihovo dodjeljivanje, oblik i izgled javnih priznanja te

način i postupak za dodjelu javnih priznanja.

Članak 2.
Općina Postira dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj i ugled Općine Postira, a poglavito za uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, za zasluge u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u Domovinskom ratu, za uspjehe u unapređenju kulture, socijalne skrbi, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Vrste javnih priznanja 

Članak 3.
Javna priznanja Općine Postira su:

	Priznanje Općine Postira za životno djelo, 
	Zahvalnica Općine Postira.




1. Priznanje Općine Postira za životno djelo

Članak 4.

Priznanje Općine Postira za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima: 
	za njihov dugogodišnji rad i čiji je stvaralački put zaokružen za njihovu cjelokupnu djelatnost od osobitog značenja za Općinu Postira, 
	za pojedinačno djelo koje predstavlja osobito značenje  za Općinu Postira, 

i takvim su svojim djelovanjem ostvarili trajno dobro od značaja za Općinu Postira.
Priznanje za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji žive na području Općine Postira ili su tu proveli dio života, tijekom kojeg su postigli izuzetna ostvarenja zbog kojih se nagrađuju.


2. Zahvalnica Općine Postira

Članak 5.

Zahvalnica Općine Postira dodjeljuje se u pisanom obliku građanima Općine Postira, drugim osobama koje rade na području Općine Postira, udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama, za zasluge u promicanju znanosti, prosvjete, gospodarstva, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi, politike, humanitarnog djelovanja te svih drugih područja društvenog života u Općini Postira.


Oblik i izgled javnih priznanja 


Članak 6.

Priznanje Općine Postira za životno djelo u lijevom gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, OPĆINA POSTIRA. Na sredini priznanja je natpis: PRIZNAJNE OPĆINE POSTIRA ZA ŽIVOTNO DJELO, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaka datuma donošenja odluke i potpis predsjednika Općinskog vijeća. U grafičkoj podlozi priznanja nadzire se grb Općine Postira.


Članak 7.
Zahvalnica Općine Postira u lijevom gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA
HRVATSKA, SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, OPĆINA POSTIRA.

Na sredini zahvalnice je natpis: ZAHVALNICA OPĆINE POSTIRA, ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe kojoj se dodjeljuje, s naznakom

razloga dodjele, te oznaka datuma donošenja odluke i potpis predsjednika Općinskog vijeća. U grafičkoj podlozi zahvalnice nadzire se grb Općine Postira.


IV.	Način i postupak za dodjelu javnih priznanja

Članak 8.

Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja imaju fizičke i pravne osobe na području Općine Postira.

Članak 9.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se Komisiji za dodjelu javnih priznanja (u daljnjem tekstu: Komisija).

Prijedlog mora biti napisan i dostavljen u obliku dopisa ili zahtjeva gdje je potrebno opisati razlog podnošenja kandidature.
Prijedlozi kandidature u pismenom obliku za tekuću godinu dostavljaju se od 01. siječnja do najkasnije 30. lipnja.  
Isključivo pravo prijedloga kandidature u usmenom obliku na sjednicama vijeća od 01. siječnja do najkasnije 30. lipnja za tekuću godinu, imaju:  Općinski načelnik, Komisija i najmanje 1/3 vijećnika. 
Prijedlog odabira Komisija podnosi Općinskom vijeću.

Članak 10. Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Općinsko vijeće.

Ispravu o dodjeli priznanja potpisuje predsjednik Općinskog vijeća. Javna priznanja uručuje načelnik Općine Postira ili osoba koju  ovlasti.

Dodjeljuje se maksimalno jedno javno priznanje godišnje (za životno djelo i/ili zahvalnica) te se u pravilu dodjela obavlja na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom dana mjesta. Iznimno, ovogodišnjim uvođenjem dodjele javnih priznanja može se dodijeliti, po odluci Općinskog vijeća, više od jednog priznanja za životno djelo i/ili zahvalnica.


Članak 11.

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Postira objavljuje se u službenom glasniku Općine Postira.

Članak 12.

Ako javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručit će se članovima njegove obitelji, odnosno nasljednicima.


Članak 13.
Stručne poslove vezane uz provođenje ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Postira.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                   
                      Marko Radić

