
 
REPUBLIKA HRVATSKA                   
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:    061-01/20-01/1 
URBROJ: 2186-06-01/1-20-1         
Petrijanec, 19. ožujka 2020.        

Na temelju članka 28. alineje 19. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 16/13 i 52/17), Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 24. sjednici 
održanoj dana 19. ožujka 2020. godine, donosi 

ODLUKU 
o  javnim priznanjima Općine Petrijanec 

I. OPĆE ODREDBE 
                                                              Članak 1. 

          Ovom Odlukom ustanovljavaju se javna priznanja Općine Petrijanec (u daljnjem 
tekstu: javna priznanja), koja može dati Općina Petrijanec fizičkim i pravnim osobama, 
ustanovama, udrugama građana i drugima za osobite zasluge. 
          Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i postupak za dodjelu javnih priznanja. 
  

                                                              Članak 2. 

Javna priznanja Općine Petrijanec dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za osobite 
uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, odgoja i obrazovanja, 
znanosti, kulture, tjelesne kulture, tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, protupožarne i 
civilne zaštite, zaštite i unaprjeđenja čovjekovog okoliša, za doprinos razvitku komunalne i 
društvene infrastrukture i drugih djelatnosti značajnih za Općinu, kao i za poslovnu suradnju. 

II. VRSTE, OPIS I UVJETI ZA DODJELJIVANJE JAVNIH PRIZNANJA 

Članak 3. 

           Javna priznanja su: 
1. Zahvalnica Općine Petrijanec 
2. Pohvalnica Općine Petrijanec 
3. Nagrada Općine Petrijanec 
4. Povelja počasnog građanina Općine Petrijanec 
5. Nagrada za životno djelo Općine Petrijanec.    

                                                     
Članak 4. 



Zahvalnica Općine Petrijanec dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobite 
uspjehe u razvoju za iskazanu aktivnost i entuzijazam koji su rezultirali značajnim 
doprinosom razvitku nekih od djelatnosti iz članka 2. kao i za primjernu poslovnu suradnju. 
            

Članak 5. 

Pohvalnica Općine Petrijanec dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za ostvarene 
vrijedne rezultate u djelatnostima iz članka 2., koji su doprinijeli afirmaciji i promociji Općine 
Petrijanec na međuopćinskoj, županijskoj i regionalnoj razini. 
          

Članak 6. 

Nagrada Općine Petrijanec dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za ostvarene 
rezultate od posebne važnosti u djelatnostima iz članka 2., koji su doprinijeli afirmaciji i 
promociji Općine Petrijanec na državnoj i međunarodnoj razini. 

Članak 7. 

Povelja počasnog građanina Općine Petrijanec dodjeljuje se pojedincima, građanima 
Republike Hrvatske ili druge države, koji su svojim radom, ugledom i svekolikim društvenim 
angažmanom značajno doprinijeli napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju 
demokracije u Županiji, Republici Hrvatskoj i svijetu. 

Počasnim građaninom proglašava se osoba koja ima prebivalište izvan Općine 
Petrijanec. 

Članak 8. 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima za izniman doprinos svekolikom 
razvitku Općine Petrijanec u djelatnostima iz članka 2. ove Odluke, kada se ocijeni da je 
osoba ostvarila iznimne rezultate značajne za sadašnjost i budućnost naše sredine. 

Članak 9. 

Ukoliko u pojedinoj godini nakon objave poziva za dostavu prijedloga kandidata za 
dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec neće biti adekvatnih prijedloga kandidata za 
dodjelu nagrada, nagrade se u toj godini neće dodjeljivati. 

Članak 10. 

            Tijekom jedne godine istoj fizičkoj ili pravnoj osobi može se dodijeliti samo jedno 
javno priznanje Općine Petrijanec. 
            Nagrada za životno djelo istoj se osobi može dodijeliti samo jednom. 

III. POSTUPAK DODJELE JAVNIH PRIZNANJA 

                                                                 Članak 11.           
                                                     

Općinsko vijeće Općine Petrijanec odlučuje o dobitnicima javnih priznanja. 
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja daje Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, 

koje ima 3 člana, a imenuje ih Općinsko vijeće. 
Predsjednik Općinskog vijeća po položaju je član Povjerenstva. 
Dobitnici javnih priznanja proglašavaju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća 

prigodom Dana Općine Petrijanec. 

Članak 12. 



            Na temelju Odluke Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja pozivaju se potencijalni 
predlagači da dostave prijedloge kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec 
oglasom u sredstvima javnog priopćavanja, na službenoj internetskoj stranici Općine 
Petrijanec ili na drugi prikladni način. 

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja uz obrazloženje i odgovarajuću dokumentaciju 
Povjerenstvu mogu predlagati: fizičke osobe, pravne osobe, ustanove i udruge građana s 
područja Općine Petrijanec, te općinski načelnik. 
Rok za predlaganje kandidata za javna priznanja određuje Povjerenstvo. 
Prijedlozi koji stignu nakon roka ne uzimaju se u razmatranje. 

Članak 13. 

            Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja ocjenjuje prikupljene prijedloge i većinom 
glasova svih članova Povjerenstva odlučuje o prijedlogu za dodjelu javnog priznanja. 

Članak 14. 

            Imena nagrađenih objavljuju se na službenoj internetskoj stranici Općine Petrijanec, a 
mogu se objaviti i u sredstvima javnog priopćavanja. 

Članak 15. 

Javna priznanja uručuju predsjednik Općinskog vijeća i općinski načelnik, ili osoba 
koju ovlasti predsjednik Općinskog vijeća Općine Petrijanec. 

Članak 16. 

Sredstva za izradu i dodjelu javnih priznanja osiguravaju se u Proračunu Općine 
Petrijanec. 
      

       IV.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE  ODREDBE 

Članak 17. 

              Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku 
Varaždinske županije«. 

                                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
   mr. sc. Martin Evačić, v. r.


