REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ
Gradsko vijeće
Klasa: 011-01/01-01/21
Ur. broj: 2167/01-07-01-2
U Poreču, 01. 03. 2001.
Na temelju članka 10. stavak 2. i članka 40. Statuta Grada Poreča-Pročišćeni tekst
("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 2/98), Gradsko vijeće Grada Poreča na sjednici
održanoj 01. ožujka 2001. godine, donijelo je
ODLUKU
o priznanjima Grada Poreča
Uvodne odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom se ustanovljavaju vrste javnih priznanja Grada Poreča, uvjeti pod
kojima se ona dodjeljuju, njihov izgled i oblik, postupak dodjele, odnosno proglašenje
počasnog grañanina Grada Poreča.
Članak 2.
Javna priznanja Grada Poreča su:
- Povelja "30. april",
- Nagrada Sv. Mauro,
- Zahvalnica i
- Počasni grañanin Grada Poreča.
Članak 3.
Priznanja na odreñenim područjima Grada Poreča mogu ustanoviti mjesni odbori
svojim poslovnicima uz suglasnost Gradskog poglavarstva.
Povelja "30. april"
Članak 4.
Povelja "30. april" se dodjeljuje povodom 30. travnja blagdana Grada Poreča
pojedincima iz zemlje ili iz inozemstva, za osobne zasluge, ili za zasluge koje su postigli kao
voditelji nekog procesa ili tima, udrugama i pravnim subjektima, na način odreñen daljnjim
odredbama ove Odluke.
Uz povelju iz prethodnog stavka dodjeljuje se i novčana nagrada u nekom
umjetničkom djelu u vrijednosti od 1.000 DEM, odnosno protuvrijednost u kunama po
srednjem tečaju NBH na dan donošenja zaključka o dodjeli.

Članak 5.
Najviše se može dodijeliti tri Povelje "30. april" , odnosno ako kandidati ne
udovoljavaju predviñenim uvjetima iz ove Odluke ista se za dotičnu godinu neće dodijeliti.
Članak 6.
Povelja "30. april" se dodjeljuje posebnom odlukom Gradskog vijeća osobama koje
su svojim idejama i njihovim realizacijama, bilo individualno ili unutar ustanove doprinijele
promicanju imena Grada Poreča i kvalitetnijem stvaranju njegova imagea u širim granicama i
na različitim poljima (turizam, znanost, kultura, sport, zaštita baštine, gospodarstvo i sl.) na
prijedlog posebnog Povjerenstva.
Članak 7.
Gradsko vijeće imenuje Povjerenstvo od sedam članova, kao stalno radno tijelo, koje
je dužno na javan i transparentan način raspisati natječaj kroz poziv za predlaganje kandidata
za dodjelu Povelje "30. april" u tekućoj godini do konca mjeseca ožujka.
U pozivu moraju biti istaknuti kriteriji i potrebni prilozi, kao i rok za podnošenje
prijave.
Prijave za kandidiranje mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe u pismenoj formi.
Prijava se treba sastojati od tri djela: precizna biografija, radna i životna dostignuća, za pravne
osobe osnovne podatke te posebno istaknuti razloge zbog kojih se osoba predlaže.
Članak 8.
Povjerenstvo je dužno obraditi sve prispjele kandidature i sastaviti prijedlog odluke
za Gradsko vijeće najkasnije do 15. travnja, a nakon donijete odluke izvijestiti sve predlagače
o ishodu njihovih prijedloga.
Članak 9.
Povelju "30. april" na svečanoj sjednici uručuje Gradonačelnik Grada Poreča,
odnosno ako nagrañeni nije u mogućnosti, nagrada će mu se uručiti prvom prigodom na
svečan način u Gradskoj palači.
Nagrada Sv. Mauro
Članak 10.
Nagrada Sv. Mauro dodjeljuje se povodom blagdana Sv. Maura pojedincima putem
posebog žirija - povjerenstva kojeg imenuje Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Poreč,
za dostignuća u kulturi na području Grada Poreča.
Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Poreč će utvrditi kriterije i uvjete za
dodjelu nagrade iz stavka 1. ovog članka, kao i njezin izgled, posebnom odlukom uz
suglasnost Gradskog poglavarstva.
Članak 11.

Nagradu Sv. Mauro na svečanoj priredbi uručuje Gradonačelnik Grada Poreča,
odnosno ako nagrañeni nije u mogućnosti, nagradu će mu uručiti prvom prigodom na svečan
način u Gradskoj palači.
Zahvalnica
Članak 12.
Zahvalnica se dodjeljuje organizacijama i pojedincima za razne donacije i pomoći
Gradu Poreču, kao i za druge slične aktivnosti.
Zahvalnicu dodjeljuje i uručuje na svečan način Gradonačelnik Grada Poreča.
Počasni grañanin Grada Poreča
Članak 13.
Osobu iz zemlje i inozemstva koja se svojim višegodišnjim radom i aktivnošću
istakla u doprinosu razvitka Grada Poreča, ili na drugi način zadužila granane Grada Poreča,
Gradsko vijeće Grada Poreča može u skladu sa Zakonom i Statutom Grada Poreča proglasiti
počasnim grañaninom Grada Poreča.
O proglašenju počasnog grañanina Grada Poreča izdaje se posebna povelja.
Članak 14.
Povelja počasnom grañaninu Grada Poreča se uručuje na svečanoj sjednici Gradskog
vijeća povodom proslave 30. travnja blagdana Grada Poreča, ili u drugoj svečanoj prigodi.
Uz Povelju počasnom grañaninu Grada Poreča se uručuje i grb i zastava Grada
Poreča.
Povelja počasnom grañaninu Grada Poreča uručuje Gradonačelnik Grada Poreča.
Zaključne odredbe
Članak 15.
Izgled, oblik, dimenzije i tekst Povelje "30. april", zahvalnice i Povelje počasnom
grañaninu Grada Poreča utvrñuje Gradsko poglavarstvo posebnom odlukom.
Članak 16.
Ured Poglavarstva Grada Poreča vodi posebnu evidenciju o priznanjima koja su
dodijeljena i uručena temeljem ove Odluke, kao i o priznanjima koja su dodijeljena i uručena
Gradu Poreču.
Članak 17.
Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Poreča.
Članak 18.
Ovlašćuje se Poglavarstvo Grada Poreča da po potrebi donese posebna uputstva za
provedbu ove Odluke.

Članak 19.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priznanjima Grada Poreča
("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 1/95).
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku
Grada Poreča".
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