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REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA HRAŠĆINA 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 061-01/14-01/01 
URBROJ: 2211/03-14/01 
Trgovišće, 19. ožujka 2014. 
 
 

Na temelju članaka 12. do 17. i članka 21. točka16. Statuta općine Hrašćina (Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije 18/09), Općinsko vijeće Općine Hrašćina na svojoj 6. 
sjednici održanoj dana 19.3.2014. godine, donijelo je 
 
 

ODLUKA 
o dodjeli javnih priznanja Općine Hrašćina 

 
 

Članak 1. 
Ovom se odlukom uređuju sadržaj, oblik i postupak dodjeljivanja javnih priznanja 

Općine Hrašćina. 
Članak 2. 

Javna priznanja Općine su: 
1. Nagrada za životno djelo Općine Hrašćina 
2. Nagrada Općine Hrašćina 
3. Plaketa Općine Hrašćina 
4. Priznanje počasnog građanina Općine Hrašćina 
Osim javnih priznanja iz stavka 1., za pojedine prigode Općinsko vijeće može ustanoviti i 

dodijeliti  i druga priznanja. 
Javna priznanja Općine dodjeljuju se povodom obilježavanja Dana Općine. 

 
Članak 3. 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama, za osobite uspjehe u razvoju 
društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture te tjelesne 
kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu, kada se 
ocijeni da je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome 
postigla svoj neponovljiv rezultat u odnosnom području. 

Nagrada Općine Hrašćina dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite 
uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, od 
posebnog značaja za Općinu 

Plaketa Općine Hrašćina dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za uspjehe 
postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, 
značajne za Općinu. 

Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili 
druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio 
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napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili 
svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva, uz uvjet da nema prebivalište na području 
Općine. 

Nagrada i Plaketa Općine Hrašćina dodjeljuju se za rezultate u radu postignute u 
protekloj kalendarskoj godini. 
 

Članak 4. 
O javnim priznanjima Općine Hrašćina odlučuje Općinsko vijeće na prijedlog 

Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Hrašćina. 
 

Članak 5. 
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Hrašćina imenuje Općinsko vijeće. 
Povjerenstvo ima tri člana. Članovi se imenuju na vrijeme od četiri godine, odnosno 

do isteka mandata članova Vijeća koje je imenovalo Povjerenstvo. 
 

Članak 6. 
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine podnosi se Povjerenstvu za dodjelu 

javnih priznanja. 
Prijedlog mora biti pismeno obrazložen. 

 
Članak 7. 

Pravo na predlaganje osoba za dodjelu javnih priznanja Općine imaju članovi 
Općinskog vijeća, Mjesni odbori, građani, udruge građana, političke stranke i druge fizičke i 
pravne osobe. 
 

Članak 8. 
Postupak za dodjelu javnih priznanja Općine svake kalendarske godine pokreće 

Povjerenstvo raspisivanjem pozivnog natječaja na oglasnoj ploči Općine. 
Pozivni natječaj raspisuje se početkom godine, a krajnji rok za dostavu prijedloga je 

30. travanj. 
 

Članak 9. 
Kriteriji za dodjelu Javnih priznanja su sljedeći: 

- najbolji rezultati postignuti u teorijskom ili praktičnom radu na pojedinom području 
djelovanja, 

- objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na  drugi način prezentirana i nagrađena 
ostvarenja tijekom protekle godine 

- obilježavanje godišnjica osnutka i djelovanja na način koji promovira Općinu Hrašćina 
- uživanje ugleda uzornog stručnjaka, djelatnika i voditelja, odnosno uzorne tvrtke, 

udruge građana i druge pravne osobe. 
Isto javno priznanje ne može se dodijeliti jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi više puta. 

 
Članak 10. 

Na temelju zaključka Povjerenstva, Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću dodjelu 
javnih priznanja Općine. 
 

Članak 11. 
O dodijeljenim javnim priznanjima Općine vodi se očevidnik u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine 
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Članak 12. 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel 
Općine Hrašćina 

 
Članak 13. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web-srtanici i 
oglasnoj ploči Općine Hrašćina. 
  
 
                                                                                                       PREDSJEDNICA 
                                                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                         Ljubica Mikulčić, v.r. 


