
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA DUBRAVICA 

                Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja  

         Općine Dubravica 

KLASA: 061-05/20-01/1 

URBROJ: 238/40-02-20-1 

Dubravica, 01. travanj 2020. godine 

 

Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2020), članka 11. 

Odluke o javnim priznanjima Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 03/11) i članka 2. 

Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine 

Dubravica broj 02/2020) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica dana 01.04.2020. godine 

raspisuje 

 

J A V N I   P O Z I V 

za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica 

 

1. Upućuje se JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica, objavljen 

na mrežnoj stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr i oglasnim pločama sa danom 01.04.2020. godine na rok 

od 30 dana, zaključno sa danom 04.05.2020. godine do 14:00 sati. 

 

2. Javna priznanja dodjeljuju se prigodom obilježavanja Dana Općine Dubravica, u pravilu na svečanoj sjednici 

Općinskog vijeća Općine Dubravica. 

 

3. Javna priznanja, koje Općinsko vijeće Općine Dubravica može dodijeliti za iznimna dostignuća i doprinos od 

osobitog značenja za razvitak i ugled općine, poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, 

kulture, zaštite i unapređenja čovjekova okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te 

za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene, su:  

• Počasni građanin Općine Dubravica, 

• Nagrada Općine Dubravica, 

• Povelja Općine Dubravica: Zlatna povelja i Srebrna povelja 

• Zahvalnica Općine Dubravica 

 

4. Počasnim građaninom Općine Dubravica može se proglasiti državljanin Republike Hrvatske ili strani 

državljanin koji je osobito zastužan za napredak i promicanje Općine Dubravica u Republici Hrvatskoj ili 

inozemstvu. Počasnom građaninu uručuje se povelja Počasnog građanina. 

 

5. Nagrada Općine Dubravica može se dodijeliti skupini osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj 

pravnoj osobi, za naročita dostignuća i izniman doprinos gospodarskom i društvenom razvoju Općine Dubravica, 

kao i za druga posebno vrijedna dostignuća u oblasti gospodarstva i društvenog života. 

 

6. Povelja Općine Dubravica (Zlatna povelja i Srebrna povelja) je znak priznanja koje se dodjeljuje za rad ili 

djelo koje doprinosi napretku i ugledu Općine Dubravica u zemlji i inozemstvu te zaslužuje opće priznanje i 

stjecanje. Povelja se dodjeljuje pojedincima, tvrtkama, organizacijama, gradovima, a može se dodijeliti stranim 

državljanima, gradovima, ustanovama i organizacijama. Uz povelju nagrađenom se uručuje uvjerenje. 

 

7. Zahvalnica Općine Dubravica dodjeljuje se građanima Općine Dubravica, drugim osobama koji rade i djeluju 

na području Općine Dubravica, udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim 

pravnim osobama za osobite zasluge u promicanju znanosti, obrazovanja, gospodarstva, prosvjete, kulture, 

umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja te drugih područja društvenog i javnog 

života. 

 

8. Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja imaju: vijećnici Općinskog vijeća, radna tijela 

Općinskog vijeća, općinski načelnik, mjesni odbori, udruge građana, trgovačka društva, političke stranke, vjerske 

zajednice, druge pravne osobe. 

 

 

http://www.dubravica.hr/


 

 

 

9. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pisanom obliku, mora biti obrazložen, odnosno mora 

sadržavati: 

 

• podatke o podnositelju prijedloga 

• životopis osobe odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje 

• obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja 

• vrsta javnog priznanja koje se predlaže 

• odgovarajuća dokumentacija 

Ukoliko prijedlog ne sadrži navedene podatke isti neće biti razmatran od strane Povjerenstva za dodjelu javnih 

priznanja. 

 

10. Od valjano pristiglih prijedloga za dodjelu javnih priznanja, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja utvrđuje 

broj i vrstu javnih priznanja koja će se dodijeliti te sastavlja konačni prijedlog s kratkim obrazloženjem za svakog 

kandidata i upućuje isti Općinskom vijeću Općine Dubravica na raspravu i donošenje Odluke o dodjeli javnih 

priznanja. 

 

11. Krajnji rok za dostavu prijedloga je 04.05.2020. godine do 14:00 sati bez obzira na način dostave. 

 

12. Prijedlozi se mogu dostaviti putem elektroničke pošte opcina@dubravica.hr ili osobno na adresu: 

Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica. 

 

13. Prijedlozi pristigli nakon toga roka neće se razmatrati. 

 

       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

       Marin Štritof 

 

mailto:opcina@dubravica.hr

