Odluku o javnim priznanjima Grada Slatine donijelo je Gradsko vijeće Grada Slatine na 25.
sjednici održanoj 7. lipnja 1996. godine (Službeni glasnik Grada broj 3/96.), Odluku o izmjenama i
dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Slatine donijelo je Gradsko vijeće Grada Slatine na 27.
sjednici održanoj 26. veljače 2004. godine (Službeni glasnik Grada broj 1/04.), Odluku o izmjenama
Odluke o javnim priznanjima Grada Slatine donijelo je Gradsko vijeće Grada Slatine na 22. sjednici
održanoj 26. veljače 2008. godine (Službeni glasnik Grada broj 1/08.), odnosno Odluku o izmjenama
Odluke o javnim priznanjima Grada Slatine donijelo je Gradsko vijeće Grada Slatine na 3. sjednici
održanoj 2. srpnja 2009. godine (Službeni glasnik Grada broj 5/09.)
Neslužbeni pročišćeni tekst Odluke o javnim priznanjima Grada Slatine izradio je Ured
gradonačelnika za internu uporabu, a službeni pročišćeni tekst biti će objavljen u Službenom glasniku
Grada Slatine nakon što ga, u skladu s Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Slatine, utvrdi
Komisija za statut i druge opće akte Gradskog vijeća Grada Slatine.

ODLUKU
o javnim priznanjima Grada Slatine
Članak 1.
I TEMELJNE ODREDBE
U cilju odavanja javnog priznanja pravnim i fizičkim osobama za iznimna dostignuća i doprinos
od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva,
zapošljavanju, znanosti, kulturi, športu, socijalnoj skrbi, unapređivanju prirodnog okoliša, te drugih
javnih djelatnosti i poticanju aktivnosti koje su tome usmjerene, Grad Slatina ustanovljuje javna priznanja
pod nazivom:
1.
2.
3.
4.

Povelja o proglašenju počasnog građanina Grada Slatine,
Zlatna plaketa Grada Slatine,
Srebrna plaketa Grada Slatine,
Zahvalnica.

II JAVNA PRIZNANJA GRADA SLATINE
Članak 2.
Počasnim građaninom Grada Slatine može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje
vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda grada, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji
i inozemstvu, te za razvoj grada ili pojedinih njegovih djelatnosti.
Počasnim građaninom grada može se proglasiti i državnik ili dužnosnik druge države, član
međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za
razvoj Grada Slatine ili Republike Hrvatske u cjelini.
Osobi koja je proglašena počasnim građaninom Grada Slatine uručuje se Povelja o proglašenju
počasnim građaninom Grada Slatine i Ključ Grada Slatine.
Članak 3.
Zlatna plaketa Grada Slatine je javno priznanje koje dodjeljuje Gradsko vijeće Grada Slatine na
svečanoj sjednici povodom obilježavanja i proslave “Dana Grada Slatine” ili povodom raznih jubileja,
obilježavanja državnih praznika i drugih manifestacija.

Zlatna plaketa Grada Slatine dodjeljuje se domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim osobama za
iznimna dostignuća, akcije i doprinose u kontinuiranom dugogodišnjem radu u oblasti gospodarstvenih,
društvenih i javnih djelatnosti od posebnog općeg društvenog značaja za razvitak, ugled i promidžbu
Grada Slatine.
Pod kontinuiranim dugogodišnjim radom smatra se razdoblje od najmanje pet godina.
Članak 4.
Srebrna plaketa Grada Slatine je javno priznanje koje dodjeljuje Gradsko vijeće Grada Slatine na
svečanoj sjednici povodom obilježavanja i proslave “Dana Grada Slatine” ili povodom raznih jubileja,
proslava i društvenih manifestacija.
Srebrna plaketa Grada Slatine dodjeljuje se domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim osobama za
iznimna dostignuća, akcije i doprinose u oblasti gospodarstvenih, društvenih i javnih djelatnosti od
posebnog općeg društvenog značaja za razvitak, ugled i promidžbu Grada Slatine, za proteklo trogodišnje
razdoblje.
Članak 5.
Zahvalnica je javno priznanje Grada Slatine koje dodjeljuje Gradsko vijeće Grada Slatine na
svečanoj ili drugoj sjednici, ili povodom raznih jubileja, proslava i društvenih manifestacija.
Zahvalnica se dodjeljuje domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim osobama za zasluge u oblastima
društvenih i javnih djelatnosti od posebnog društvenog interesa za Grad Slatinu, posebice za provođenje
pojedinačne akcije u oblastima socijalne skrbi, zaštite prirodnog okoliša, zdravstva, kulture, športa,
pojedinim akcijama u okviru mjesnih odbora, humanitarnim akcijama te ostalom društvenom radu na
volonterskoj osnovi.
III KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
Članak 6.
Za dodjelu javnih priznanja iz članka 2-5 ove Odluke mogu se predložiti pravne i fizičke osobe
prema slijedećim kriterijima:
a) PODRUČJE GOSPODARSTVA
Pravne osobe iz područja gospodarstva mogu se predložiti za dodjelu javnih priznanja ukoliko
su u određenim razdobljima, ovisno o vrsti predloženog javnog priznanja, ostvarile dobre gospodarske
rezultate u svom poslovanju, kako u pogledu financijskih pokazatelja tako i u smislu značajnijeg
investiranja ili zapošljavanja novih radnika, ili investiranja u pravcu zadržavanja postojećeg zapošljavanja
i modernizacije proizvodnje, ili koje su ostvarile značajnije izvozne rezultate, te koje su osmišljavanjem
novih proizvodno-tehnoloških postupaka, restrukturiranjem, ili novim proizvodom na tržištu ostvarile
nove perspektive u razvoju gospodarskih djelatnosti na području Grada Slatine.
Pravne osobe iz područja gospodarstva ne mogu se predložiti na dodjelu javnih priznanja
ukoliko su u prethodnom razdoblju ovisno za koje se priznanje predlažu, poslovale s gubitkom,
smanjivale broj zaposlenih, ili nisu izmirivale zakonske društvene obveze, a posebno obveze prema
Gradu Slatini.
Prethodno utvrđeni kriteriji primjenjuju se i na prijedloge za dodjelu javnih priznanja čelnim
osobama u pravnim osobama u gospodarstvu (direktorima, predsjednicima i članovima Uprava,
vlasnicima tvrtki u malom gospodarstvu, obrtnicima i dr.).
Kod utvrđivanja ispunjavanja kriterija za dodjelu javnih priznanja pravnim ili fizičkih
osobama u gospodarskim djelatnostima, Komisija za utvrđivanje prijedloga javnih priznanja će zatražiti
prethodno mišljenje nadležne službe za gospodarstvo Grada Slatine koja je dužna pratiti gospodarske

pokazatelje putem podataka nadležnih statističkih službi, Zavoda za zapošljavanje i na drugi pogodan
način, te podataka iz Gospodarske komore Virovitičko-podravske županije i Udruženja obrtnika Slatina.
b) PODRUČJE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
Pravne i fizičke osobe iz područja društvenih djelatnosti (kultura, umjetnost, prosvjeta,
predškolski odgoj, šport, tehnička kultura, humanitarno-socijalne i zdravstvene djelatnosti, turističke
djelatnosti, informiranje i dr.) mogu se predložiti za dodjelu javnog priznanja iz članka 2. – 5 ove Odluke,
ukoliko su u određenom razdoblju, ovisno o vrsti predloženog priznanja ostvarile iznimne rezultate u radu
odnosno u djelatnostima kojima se bave, i time doprinijele ukupnoj promidžbi Grada Slatine.
Prilikom utvrđivanja prijedloga za dodjelu javnih priznanja pravnim ili fizičkim osobama iz
područja društvenih djelatnosti, Komisija za utvrđivanje prijedloga javnih priznanja zatražit će prethodno
mišljenje Upravnog odjela gradske uprave nadležnog za praćenje i koordinaciju rada društvenih
djelatnosti, kao i Povjerenstva za praćenje stanja u područjima društvenih djelatnosti, te po potrebi i
drugih institucija u društvenim djelatnostima (Zajednice športskih udruga,Vatrogasne zajednice i dr.), a u
pravcu iznalaženja najkvalitetnijih prijedloga za dodjelu javnih priznanja.
Pravne osobe iz područja društvenih djelatnosti ne mogu se predložiti za dodjelu javnih priznanja
ukoliko u prethodnom razdoblju, ovisno za koje se priznanje predlažu, nisu uredno dostavljale izvješća o
svom radu Gradonačelniku i Gradskom vijeću, ili su dostavljena izvješća bila ocijenjena manjkavima, ili
ako u svom radu nisu namjenski trošili financijska sredstva potpore od Grada Slatine.
Za pravne osobe iz područja društvenih djelatnosti, uz inicijalni prijedlog za dodjelu javnog
priznanja obavezno se dostavlja i izvješće o radu za određeno razdoblje, ovisno o vrsti predloženog
priznanja.
Članak 7.
Pravne ili fizičke osobe u pravilu ne mogu biti ponovno predložene za dodjelu javnog priznanja
za iste zasluge, prije proteka određenog razdoblja ovisno o vrsti javnog priznanja, odnosno za zlatnu
plaketu nakon proteka 5 godina, za srebrnu plaketu nakon proteka 3 godine, a za zahvalnicu nakon
proteka 2 godine od prethodne dodjele, a također ne mogu za iste zasluge biti predložene za dodjelu
javnog priznanja nižeg ranga od već dodjeljenog javnog priznanja.
Samo iznimno, uz posebno obrazloženje Komisije za utvrđivanje prijedloga javnih priznanja o
posebnim zaslugama i razlozima za dodjelu priznanja, rokovi iz prethodnog stavka mogu biti skraćeni.
Članak 8.
Registrirane političke stranke koje djeluju na području Grada Slatine mogu podnositi inicijalne
prijedloge za dodjelu javnih priznanja pravnim ili fizičkim osobama, ali samo za zasluge u gospodarskim
i društvenim djelatnostima, isključujući političke zasluge.

IV POSTUPAK DODJELE JAVNIH PRIZNANJA
Članak 9.
Postupak za dodjelu javnih priznanja Grada pokreće svake godine Odbor za utvrđivanje prijedloga
javnih priznanja Grada Slatine, upućivanjem poziva za davanje poticaja i prijedloga za dodjelu javnih
priznanja Grada putem sredstava javnog informiranja.

Članak 10.
Poticaj i prijedlog za proglašenje počasnog građanina Grada mogu dati:
- gradonačelnik,
- pet vijećnika Gradskog vijeća.
Članak 11.
Inicijalne prijedloge za dodjelu svih ostalih javnih priznanja Grada Slatine modu dati fizičke ili
pravne osobe, i to:
-

gradonačelnik i upravna tijela Gradske uprave,
vijećnik Gradskog vijeća,
poduzeća i druge pravne osobe,
tijela mjesne samouprave,
udruge građana,
vjerske zajednice,
humanitarne organizacije,
članovi Odbora za utvrđivanje prijedloga javnih priznanja.
Članak 12.

Inicijalni prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine dostavljaju se Odboru za utvrđivanje
prijedloga javnih priznanja Grada Slatine, najkasnije u roku od 30 dana od Dana Grada Slatine, a ukoliko
se radi o jubilejima, najkasnije 45 dana prije obilježavanja određenog jubileja.
Članak 13.
Inicijalni prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti u pismenom obliku sa detaljnim
podacima o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu određenog priznanja, te jasnim i
konkretnim obrazloženjem zasluga u pojedinoj oblasti gospodarstvenog ili društvenog života od
posebnog interesa za Grad Slatinu.
Inicijalni prijedlog mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom pravne osobe ili druge
organizacije iz članka 8. ove Odluke.
Članak 14.
Odbor za utvrđivanje prijedloga javnih priznanja, nakon prispjeća određenog broja inicijalnih
prijedloga, na svojoj sjednici utvrđuje broj i vrstu javnih priznanja koja će se predložiti za dodjelu
povodom Dana Grada Slatine ili određenog jubileja, te utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli javnih
priznanja.
Prijedlog Odluke mora biti obrazložen pismeno u materijalima, te usmeno na sjednici Gradskog
vijeća.
Članak 15.
Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vijeće na svojoj radnoj sjednici koja prethodi
svečanoj sjednici, s tim da se uručivanje javnog priznanja izvrši na svečanoj sjednici.
Iznimno, uručivanje javnih priznanja može se u pojedinim slučajevima upriličiti i na drugi
pogodan način, prigodom održavanja javnih skupova, svečanih akademija, godišnjih skupština pojedinih
udruga i slično, ukoliko se za to ukaže potreba u toku kalendarske godine.
Odluka se donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja vijećnika.

Uručivanje javnih priznanja vrši gradonačelnik.
Članak 16.
O dodijeljenim javnim priznanjima Grada Slatine vodi se posebna evidencija pri Upravnom odjelu
za javne potrebe Grada Slatine.
Članak 17.
Odbor za utvrđivanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja ima predsjednik i četiri člana.
Gradonačelnik Grada Slatine po položaju je predsjednik Odbora.
Članak 18.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Slatine da putem javnog natječaja, prikupljanja ponuda ili
narudžbe, izvrši odabir idejnog rješenja, veličine, izgleda i dizajna javnih priznanja Grada Slatine iz
članka 2. ove Odluke.
Članak 19.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Odbor za utvrđivanje prijedloga za dodjelu javnih
priznanja vodi Upravno tijelo nadležno za društvene djelatnosti.
Članak 20.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o ustanovljenju društvenih priznanja općine
Podravska Slatina (Službeni glasnik, broj 11/80.) i Odluka o kriterijima za dodjeljivanje društvenih
priznanja općine Podravska Slatina (Službeni glasnik, broj 10/82.).
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Slatine.

