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         NACRT PRIJEDLOGA 

 

 Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi 

(Narodne novine“ broj33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i 

članka 32. Statuta Općine Ivanska („Službeni vjesnik“ broj 01/13 i 11/13) Općinsko vijeće 

Općine Ivanska, na svojoj.............sjednici održanoj dana ...................2015. godine donijelo je 

slijedeći: 

 

PRAVILNIK O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE IVANSKA 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim pravilnikom određuju se način dodjele, izgled i oblik te način dodjeljivanja i 

uručivanja javnih priznanja Općine Ivanska 

 

Članak 2. 

 

Javna priznanja i počasti Općine Ivanska su: 

 

1. Plaketa počasnog građanina Općine Ivanska 

2. Povelja počasnog građanina Općine Ivanska 

3. Javno priznanje Općine Ivanska  

4. dodati ostale ako ih ima 

 

Članak 3. 

 

Javna priznanja iz članka 2. ovog pravilnika dodjeljuju se za Dan Općine Ivanska koji 

se održava na blagdan Svetog Ivana Krstitelja 24. lipnja svake godine i to radi odavanja 

priznanja za osobita postignuća i doprinos za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite 

uspjehe u unaprijeđivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unaprijeđenja okoliša, 

sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti. 

 

Javna priznanja iz prethodnog članka mogu se dodijeliti fizičkim osobama neovisno o 

njihovom prebivalištu. 

 

 

 

 

Članak 4. 

 

Javna priznanja ne dodjeljuju se za vrijeme trajanja mandata dužnosnicima određenim 

Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, upravama trgovačkih 

društava i ravnateljima ustanova u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine. 

 

Članak 5. 

 

 U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo 

jedno javno priznanje. 
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II. JAVNA PRIZNANJA I POČASTI 

 

1. Plaketa počasnog građnina 

 

Članak 6. 

 

 Plaketa počasnog građanina Općine Ivanska može se dodijeliti građaninu Republike 

Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem 

osobitio značajno pridonio napretku, ugledu ili proširenju dobrog glasa Općine Ivanska ili je 

osobito pridonio ostvarivanju i napretku demokracije u Republici Hrvastkoj, promicanju mira 

u svijetu i napretka čovječanstva. 

 

 Dobivena počast zaslužnom ne daje nikakva posebna prava, a ista se može opozvati u 

svako doba ako se osoba pokaže nedostojna dobivenog priznanja. 

 

 Odluku o opozivu donosi Općinsko vijeće Općine Ivanska. 

 

2. Povelja počasnog građanina 

 

Članak 7. 

 

 Povelja počasnog građanina Općine Ivanska može se dodijeliti građaninu Republike 

Hrvatske ili druge države koji je svojim radom ili djelovanjem na bilo kojem polju na 

određeni način pridonio porastu ugleda Općine Ivanska ili je za Općinu Ivanska i njezine 

stanovnike poduzeo određene radnje koje su imale izravan utjecaj na kvalitetu života i rada 

stanovnika Općine Ivanska ili same Općine ili je na drugi način doprinio svekolikom razvoju 

Općine Ivanska. 

 

 Dobivanje povelje osobi ne daje nikakva posebna prava, a dobivena počast može se 

opozvati ukoliko se osoba pokaže nedostojna povelje, o čemu odlučuje Općinsko vijeće. 

 

Članak 8. 

 

 Plaketa i povelja počasnog građanina Općine Ivanska može se dodijeliti građaninu 

Republike Hrvatske i bilo koje druge države koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje 

ugleda Općine Ivanska u Hrvastkoj, ali i izvan granica Republike Hrvatske. 

 

 

 

3. Javno priznanje Općine Ivanska 

 

Članak 9. 

 

 Javno priznanje Općine Ivanska dodjeluje se povodom proslave dana Općine Ivanska 

na blagdan Sv. Ivana Krstitelja 24. lipnja svake godine i to tvrtkama, ustanovama, društvenim 

i humanitarnim organizacijama, mjesnim odborima i građanima za značajna ostavrenja u svim 

oblastima rada i djelovanja za dobrobit Općine Ivanska i šire. 

 

III. IZGLED JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE IVANSKA 



 3 

 

Članak 10. 

 

 Plaketa počasnog građanina Općine Ivanska .............................(treba opisati kako 

izgleda: npr. u lijevom gornjem uglu ima natpis OPĆINA IVANSKA s grbom Općine , na 

sredini se nalazi natpis PLAKETA OPĆINE IVANSKA, ime i prezime osobe kojoj se 

odojeljuje, datum i potpis ovlaštene osobe i slično). 

 

Članak 11. 

 

 Povelja počasnog građanina Općine Ivanska..............................(kao u prethodnom 

članku potrebno je opisati izgled). 

 

Članak 12. 

 

 Javno priznanje Općine Ivanska dodjeljuje se u obliku plakete koja sadrži sva obilježja 

grba Općine Ivanska, a koja se izrađuje od kovine boje zlata. 

 

 Uz plaketu se dodjeluje uvjerenje koje potpisuje predsjednik Općinskog vijeća, a uz 

potpis se stavlja otisak pečata Općine Ivanska. 

 

IV. POSTUPAK PREDLAGANJA, DONOŠENJE ODLUKE I DODJELA PRIZNANJA 

 

Članak 13. 

 

 Radi predlaganja kandidata za javna priznanja određena ovim Pravilnikom  općinski 

načelnik objavljuje javni poziv u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i na web stranici 

Općine Ivanska. 

 

 Javni poziv objavljuje se u mjesecu siječnju svake godine te ostaje otvoren do 28. 

veljače. 

 

 Svi prijedlozi kandidata koji stignu nakon datuma iz stavka 2. ovog članka neće se 

uzeti u obzir. 

 

 Javni poziv sadrži uvjete za dodjelu i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih 

priznanja. 

 

 

 

Članak 14. 

 

 Prijdlog za dodjelu javnih priznanja iz ovog Pravilnika mogu dati: 

 

- najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Ivanska 

- radna tijela Općinskog vijeća 

- Općinski načelnik 

- ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana 

- građani sa prebivalištem na području Općine Ivanska 

- Odbor za priznanja 
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Prijedlog se podnosi u pisanom obliku Općinskom vijeću Općine Ivanska. 

 

Članak 15. 

 

 Prijedlog iz prethodnog članka obavezno sadrži: 

 

- podatke o podnositelju prijedloga 

- obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za 

dodjelu javnog priznanja uz odgovarajuću dokumentaciju 

- životopis za kandidata fizičku osobu 

- vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže 

 

Na zahtjev Općinskog vijeća ili Odbora za imenovanja podnositelj je dužan dostaviti i 

dodatne podatke i dokumentaciju. 

 

Članak 16. 

 

 Općinsko vijeće razmatra prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Ivanska koji 

su dostavljeni u roku te izrađuje pisani izvještaj o svom radu i mišljenje s obrazloženjem za 

svaki pojedinačni prijedlog. 

 

 Temeljem tako razmotrenih prijedloga, Općinsko vijeće Općine Ivanska donosi odluku 

o dodijeli javnih priznanja propisanih ovim Pravilnikom. 

 

Članak 17. 

 

 Na temelju odluke o dodjeli javnih priznanja predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Ivanska na svečanoj sjednici povodom Dana Općine Ivanska uručuje javna priznanja Općine 

Ivanska za prethodnu kalendarsku godinu. 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 18. 

 

 Evidencija dodijeljenih javnih priznanja vodi se u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Ivanska. 

 

 

 

Članak 19. 

 

 Ukoliko javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručiti će se članovima 

njegove obitelji odnosno njegovim nasljednicima. 

 

Članak 20. 

 

 Ovaj Pravilnik objaviti će se u Službenom vjensiku Općine Ivanska i na oglasnoj ploči 

Općine Ivanska, a na snagu stupa osmog dana od dana objave. 
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BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa:__________ 

Urbroj:____________ 

Ivanska,____________ 

 

                                                                                                    Predsjednik općinskog vijeća 

 

.................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


