
              Na temelju članka 9. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 

1/13,2/13, 1/15, 1/18 i 2/18) i članka 6. Odluke o javnim priznanjima Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik 

Općine Nova Bukovica, broj 4/98), Odbor za dodjelu javnih priznanja, upućuje 

 

J A V N I   P O Z I V 

zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave 

prijedloge i poticaje za dodjelu javnih priznanja Općine 

Nova Bukovica u 2019. godini - Zlatna plaketa, Srebrna plaketa, te 

Zahvalnica  

 

             Predmet Javnog poziva su prijedlozi i poticaji za dodjelu javnih priznanja Općine Nova Bukovica za fizičke i 

pravne osobe zaslužne za promicanje znanosti, umjetnosti, kulture, prosvjete, gospodarstva, zdravstva, športa, 

socijalne skrbi i ostalih područja djelatnosti Općine Nova Bukovica. 

 

                Općina Nova Bukovica ustanovila je javna priznanja pod nazivom: 

                1.   Povelja o proglašenju počasnog građanina, 

                2.   Zlatna plaketa, 

                3.   Srebrna plaketa, 

                4.   Zahvalnica. 

 

       I.  KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 

 

       a )   za pojedince 

            -    da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim  znanstvenim, 

stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom, dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne 

vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih oblasti, 

             -   da se radi o pojedincima koji u svojoj životnoj i radnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i 

stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina. 

 

       b)  za pravne osobe 

             -   da su ostvarili izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili 

društvenom razvitku, te promidžbi Županije i Općine Nova Bukovica. 

 

        II.  DOSTAVA PRIJEDLOGA  

 

        Prijedlog za dodjelu Javnih priznanja Općine Nova Bukovica dostavlja se Odboru za dodjelu javnih priznanja 

Općine Nova Bukovica u pisanom obliku najkasnije do  19. srpnja 2019. godine. 

        

       III.  PRIJEDLOG MORA BITI PISMENO OBRAZLOŽEN I SADRŽI:  

        

         -   podatke o podnositelju prijedloga, 

         - životopis, odnosno osnovne podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi i njenom poslovanju, te obrazloženje zasluge 

zbog kojih se predlaže za dodjelu javnih priznanja. 

 

       IV.  ADRESA  DOSTAVE PRIJEDLOGA 

 

            OPĆINA  NOVA  BUKOVICA 

            Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Nova Bukovica 

            Trg dr. Franje Tuđmana 1 

            33518   Nova Bukovica        

 

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 

 

KLASA: 061-01/19-01/02      PREDSJEDNIK ODBORA 

URBROJ: 2189/09-01-19-1 

Nova Bukovica, 04. srpnja  2019.                                                Josip Šimek                                    

                     

 

 

 


