REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAMANJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 061-01/06-01/01
Ur.broj: 2133/22-01-06-03
U Kamanju, 07. lipnja 2006. god.
Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05) i članka 8. Statuta Općine Kamanje (»Glasnik općine
Kamanje broj 13/05), Općinsko vijeće Općine Kamanje, na sjednici održanoj 07. lipnja 2006.
donijelo je

ODLUKU
o javnim priznanjima Općine Kamanje
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom ustanovljavaju se javna priznanja Općine Kamanje, njihov izgled, uvjeti i
način njihove dodjele, kao i tijela za provođenje postupka i dodjelu priznanja.
Članak 2.
Radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za
razvitak i ugled Općine Kamanje, a poglavito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti,
kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite
okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Kamanje (u daljnjem tekstu:
Općina), Općina Kamanje dodjeljuje javna priznanja.
Članak 3.
Javna priznanja Općine Kamanje su:
1. NAGRADA OPĆINE KAMANJE ZA ŽIVOTNO DJELO
2. POČASNI GRAĐANIN OPĆINE KAMANJE
3. GODIŠNJA NAGRADA OPĆINE KAMANJE
4. ZAHVALNICA OPĆINE KAMANJE
Članak 4.
Javno priznanje Općine Kamanje ne može se dodijeliti državnim dužnosnicima, dužnosnicima
Karlovačke županije i Općine za vrijeme trajanja njihova mandata.
Javno priznanje Općine može se dodijeliti službenicima i namještenicima Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Kamanje, ali samo za dostignuća i doprinos iz članka 2. Odluke koja
su postigli izvan redovnog obavljanja svojih aktivnosti vezanih uz rad u Odjelu.

Članak 5.
Godišnje se može dodijeliti samo jedno javno priznanje istoj fizičkoj ili pravnoj osobi.
Članak 6.
Javna priznanja Općine dodjeljuju se fizičkoj osobi za života.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, Nagrada Općine za životno djelo je javno
priznanje koje se može dodijeliti i posmrtno.
II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA TE UVJETI ZA NJIHOVU DODJELU
1. Nagrada Općine Kamanje za životno djelo.
Članak 7.
Nagrada Općine za životno djelo javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za
cjelokupno postignuće koje je ona ostvarila tijekom svog radnog vijeka iz područja navedenih
u članku 2. ove Odluke, a koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine
Kamanje.
Članak 8.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike
Hrvatske, pod uvjetima iz prethodnog članka ove Odluke.
Godišnje se mogu u pravilu, dodijeliti do dvije Nagrade za životno djelo Općine Kamanje.
2. Počasni građanin Općine Kamanje
Članak 9.
Općina može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom
Općine Kamanje.
Članak 10.
Počasnim građaninom Općine može biti proglašena fizička osoba, državljanin Republike
Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom i djelovanjem značajno pridonio napretku
i promicanju ugleda Općine Kamanje.
Članak 11.
Počasnim građaninom Općine ne može biti proglašena osoba koja ima prebivalište na
području Općine Kamanje.
Godišnje se u pravilu, Počasnim građaninom Općine proglašava samo jedna osoba.
Članak 12.
Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.
Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Odluku o opozivu počasti donosi Općinsko vijeće Općine Kamanje na prijedlog Općinskog
poglavarstva.
3. Godišnja nagrada Općine Kamanje
Članak 13.
Godišnja nagrada Općine Kamanje javno je priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj,
fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća i doprinos iz područja navedenih u članku 2. ove
Odluke.
Godišnja nagrada Općine javno je priznanje koje se dodjeljuje za postignuća iz prethodnog
stavka ovog članka, a koja su ostvarena u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj
se Godišnja nagrada dodjeljuje.
Svake se godine može dodijeliti najviše pet Godišnjih nagrada Općine Kamanje.
Za pojedino područje iz članka 2. ove Odluke mogu se u istoj godini dodijeliti najviše dvije
Godišnje nagrade.
4. Zahvalnica Općine Kamanje
Članak 14.
Zahvalnica Općine Kamanje javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama
za donacije i slične aktivnosti kao i za uspješnu suradnju te za doprinos razvoju i ugledu
Općine.
Svake godine može se dodijeliti najviše deset zahvalnica.
III. IZGLED JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE
Članak 15.
Javna priznanja Općine Kamanje sastoje se od pisanog dijela u obliku Povelje.
Javno priznanje, Nagrada Općine Kamanje za životno djelo, sastoji se od pisanog dijela u obliku
Povelje sa medaljom grba općine Kamanje.
Javno priznanje, Godišnja nagrada Općine Kamanje, uz Povelju sastoji se i od Grba Općine
Kamanje.
Članak 16.
Izgled i oblik javnih priznanja Općine Kamanje, posebnom Odlukom utvrdit će Poglavarstvo
Općine Kamanje.
IV. POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA
Članak 17.
Postupak dodjele javnih priznanja pokreće Općinsko poglavarstvo Općine Kamanje.
Članak 18.

Javna priznanja: Nagrada Općine za životno djelo te Godišnja nagrada Općine Kamanje,
dodjeljuju se na temelju javnog natječaja.
Javni natječaj Općinsko poglavarstvo objavljuje u dnevnom tisku, u pravilu između 1. lipnja i
31. srpnja i otvoren je najmanje 30 dana od dana objave u dnevnom tisku.
Javni natječaj sadrži uvjete za dodjelu javnih priznanja Općine Kamanje, te uputu o
dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog.
Članak 20.
Javna priznanja: Počasni građanin Općine Kamanje te Zahvalnica Općine, dodjeljuju se bez
javno provedenog natječaja.
Članak 21.
Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Kamanje za životno djelo te Godišnje nagrade Općine
mogu podnijeti, domaće fizičke i pravne osobe, udruge sa sjedištem u Općini Kamanje,
Općinsko poglavarstvo te radna tijela Općine Kamanje.
Članak 22.
Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Počasni građanin Općine Kamanje, podnosi Općinsko
poglavarstvo.
Ako je za proglašenje počasnim građaninom Općine Kamanje predložen strani državljanin,
Poglavarstvo je dužno pribaviti i prijedlogu priložiti mišljenje nadležnog tijela Republike
Hrvatske.
Članak 23.
Javno priznanje Zahvalnicu Općine, donosi Općinski načelnik i to u pravilu povodom Dana
Općine, ali može i u drugim svečanim prilikama kada to ocijeni potrebnim.
Sa prijedlogom za dodjeljivanje Zahvalnice, Općinski načelnik izvješćuje članove
Poglavarstva.
Članak 24.
Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Nagrada Općine za životno djelo te Godišnja nagrada
Općine, razmatra Komisija.
Članove Komisije iz prethodnog stavka posebnom odlukom imenuje Općinsko vijeće.
Komisija nakon što obradi prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Kamanje, konačni
prijedlog zajedno s obrazloženjem dostavlja na znanje Općinskom poglavarstvu.
Članak 25.
Konačni prijedlozi Komisije zajedno sa stavom Općinskog poglavarstva Općine Kamanje,
prosljeđuju se Općinskom vijeću radi donošenja konačne odluke o dodjeli javnih priznanja
Općine.
Konačni prijedlozi izrađeni su u obliku prijedloga odluke za svako priznanje posebno.

Članak 26.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pismenom obliku.
Članak 27.
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja za koje je javno raspisan natječaj, obavezno sadrži podatke
o podnositelju prijedloga, opširnije obrazloženje postignuća i doprinosa zbog
kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Kamanje, prosudbu postignutih rezultata kao
i vrstu javnog priznanja.
Pismenom prijedlogu prilaže se, ukoliko postoji, odgovarajuća dokumentacija, objavljeni rad,
analiza, prikaz, kritika pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.
Prijedlog za javna priznanja za koje je javno raspisan natječaj, moraju se dostaviti u roku
određenom u natječaju.
Na zahtjev Komisije za priznanja podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu
dokumentaciju.
Članak 28.
Prijedlog Općinskog poglavarstva za počasnog građanina Općine, uz obrazloženje sadrži
podatke o fizičkoj osobi koja se predlaže, odnosno da li se radi o državljaninu Republike
Hrvatske ili stranom državljaninu, te podatke iz kojih bi bilo vidljivo kojim je to svojim radom
i djelovanjem, značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Općine Kamanje te mišljenje
nadležnog tijela Republike Hrvatske.
Članak 29.
Prijedlog Općinskog načelnika Općine Kamanje za Zahvalnicu Općine, uz obrazloženje sadrži
podatke o fizičkim i pravnim osobama za koje se predlaže, te podatke o njihovim donacijama i
sličnim aktivnostima odnosno o podacima iz kojih je vidljivo sa čime su doprinijeli uspješnoj
suradnji sa Općinom te doprinosu razvoja i ugleda Općine Kamanje.
Članak 30.
Prijedlog za dodjelu nagrade Općine Kamanje za životno djelo i prijedlog za počasnog
građanina Općine može se za istu osobu podnijeti najviše dva puta unutar 5 godina, s time da
se ovaj rok računa počevši od dana kada je prvi prijedlog podnesen.
Podnositelj prijedloga ne može samog sebe predložiti za dodjelu javnog priznanja Općine
Kamanje.
Prijedlog podnesen protivno odredbama ovog članka uopće se neće niti razmatrati.
Članak 31.
Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine donosi Općinsko vijeće Općine Kamanje na način da
se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno.
Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u “Glasniku općine Kamanje”.
Članak 32.

Javna priznanja uručuju se na svečanoj sjednici Općine Kamanje koja se održava povodom
Dana Općine Kamanje .
Javna priznanja uručuju Predsjednik Općinskog vijeća i Općinski načelnik Općine Kamanje.
Članak 33.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje ustrojava se Očevidnik dobitnika javnih
priznanja Općine Kamanje.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 34.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Glasniku općine Kamanje «.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Mlačak

