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Na temelju čl. 6. i 7. Statuta Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik”, br. 02/01), i 

članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Dugi 
Rat („Službeno list“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/06),         Općinsko 
poglavarstvo Općine Dugi Rat,sačinilo je slijedeću  

 
 

ODLUKU 
O JAVNIM PRIZNANJIMA OPĆINE DUGI RAT 

(pročišćeni tekst) 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
 Ovom se Odlukom utvrđuju javna priznanja Općine Dugi Rat, uvjeti i način 
njihove dodjele, sastav i djelokrug komisije za dodjelu javnih priznanja (u daljnjem 
tekstu: Komisija) kao i druga pitanja od značaja o postupku dodjele javnih priznanja. 
 

II. VRSTE, UVJETI I NAČIN DODJELE JAVNIH PRIZNANJA 
 

Članak 2. 
 
 Javna priznanja Općine Dugi Rat jesu: 

- proglašenje počasnim građaninom Općine Dugi Rat 
- nagrada Općine Dugi Rat 

            -     nagrada za životno djelo 
            -     osobna nagrada 
            -     skupna nagrada 
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- plaketa “GRB OPĆINE DUGI RAT” 
 

1. Proglašenje počasnim građaninom općine Dugi Rat 
 

Članak 3. 
 
 Građane Republike Hrvatske i drugih država koji su posebno zaslužni za 
promicanje položaja i ugleda Općine Dugi Rat, domokratske tekovine , za nacionalno 
oslobođenje svojih naroda te za mir i napredak u svijetu, Općinsko  vijeće može  
proglasiti počasnim građaninom Općine Dugi  Rat. 
 Osobi koja je proglašena počasnim građaninom Općine Dugi Rat, na svečanoj 
sjednici Općinskog vijeća povodom Dana općine Dugi Rat uručuje se  počasna 
povelja. 
 
     Članak 4. 
 
 Inicijativu za proglašenje počasnim građaninom  Općine Dugi Rat mogu 
podnijeti: vijećnik, odnosno vijećnici Općinskog vijeća, član, odnosno članovi 
Poglavarstva, Poglavarstvo Općine Dugi Rat, kao i nadležna tijela Republike 
Hrvatske. 
 Inicijativa mora biti pismeno obrazložena i mora sadržavati svu potrebnu 
dokumentaciju, a podnosi se komisiji. 
      

Članak 5. 
 
 Komisija na osnovu svih inicijativa utvrđuje prijedlog  za proglašenje 
počasnim građaninom Općine Dugi Rat  i dostavlja ga Općinskom vijeću na 
odlučivanje. 
 Ako se za proglašenje počasnim  građaninom Općine Dugi Rat predlaže strani 
državljanin, komisija uz svoj prijedlog Općinskom vijeću dostaviti  i mišljenje 
nadležnog državnog tijela za odnose s inozemstvom. 
 

2. Nagrada Općine Dugi Rat 
 

Članak 6. 
 
 Nagrada Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu: Nagrada) je posebno društveno 
priznanje  koje se dodjeljuje pojedinačno ili skupno za  naročite uspjehe postignute u 
svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Općinu Dugi Rat, a 
dodjeljuje se kao: 

a) nagrada za životno djelo 
b) godišnja nagrada kao:  

   -  osobna nagrada 
    - skupna nagrada. 

c) osobna nagrada 
d) skupna nagrada  
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Članak 7. 
 
 Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim 
radom ili određenim djelom dale izuzetan doprinos u području . Gospodarstva, 
znanosti, prosvjete, športa, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, i svih drugih područja 
društvenog života Općine Dugi Rat. 
 
     Članak 8. 
 
 Osobna nagrada dodjeljuje se pojedincima, a skupna nagrada trgovačkim 
društvima , ustanovama, udrugama građana ili drugim pravnim osobama, njihovim  
organizacijskim jedinicama ili radnim timovima  i sl. (u daljnjem tekstu: kandidati) za 
njihov doprinos , kreaciju, uradak ili organizaciju važnog događaja u općini, u jednom 
ili više područja gospodarskog  ili društvenog  života u prethodnoj godini. 
 
     Članak 9. 
 
 Svake godine mogu se dodjeliti najviše : jedna (1) nagrada za životno djelo, tri 
(3) osobne nagrade te dvije (2) skupne nagrade. 
 
     Članak 10. 
 
 Nagrada za životno djelo i osobna nagrada ne mogu se dodjeliti osobama na 
vedećim političkim i državnim dužnostima za vrijeme trajanja  njihovog mandata 
(predsjednicima stranaka,  predsjednicima vijeća te poglavarstva na bilo kojoj razini). 
 
     Članak 11. 
 
 Nagrada se može  dodijeliti kandidatu koji na području općine Dugi Rat živi 
odnosno djeluje najmanje pet (5) godina. 
 Nagrada se može dodijeliti i posmrtno. 
 
     Članak 12. 
 
 Nagrada se dodjeljuje u obliku diplome i grba Općine Dugi Rat. 
 Pored navedenog u prethodnom stavku nagrade kao što su osobna nagrada, 
skupna nagrada i nagrada za životno djelo isplaćuje se i u novcu.  Visinu tog dijela 
nagrade određuje svojom odlukom Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat. 
 
 
     Članak 13. 
 
 Prijedlog za nagradu Općine Dugi Rat podnosi se komisiji  u vremenu od 1. 
(prvog)  siječnja  do 15. ( petnaestog) veljače tekuće godine, a prijedlozi se odnose na 
prethodnu  kalendarsku godinu. 
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     Članak 14. 
 
 Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati  podatke o podnositelju 
prijedloga i životopis kandidata, te suglasnost  u pismenom obliku predloženog  
kandidata. Podnositelj prijedloga je dužan uz prijedlog dostaviti i pismenu izjavu 
supredlagatelja kojom  podupire njegov prijedlog  i koji  udovoljava odredbama 
članka 16. ove Odluke. 
 Podnositelj prijedloga je dužan točno naznačiti i temeljito opisati djelo, 
uradak, postignuće i sl., koje  je kandidat u protekloj godini  izradio  odnosno postigao 
i zbog kojeg se kandidira za nagradu. 
 
     Članak 15. 
 
 Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade imaju: 
 vijećnik,  odnosno vijećnici u Općinskom vijeću,  
 Općinsko  poglavarstvo ili pojedini članovi Poglavarstva, 
 sve pravne osobe, 
 mjesni odbori, 
 društvene organizacije, 
 udruženja građana, 
 građani, 
( u daljnjem tekstu: podnositelji prijedloga). 
 
     Članak 16. 
 
 Nitko ne može biti predlagatelj odnosno  supredlagatelj prijedloga  za dodjelu 
javnog priznanja samome sebi. 
 U istoj godini jedna osoba može biti ili kandidat ili podnositelj  
prijedloga ili supredlagatelj nagrade. Ukoliko se dogodi  da je ista osoba dvoje od 
toga komisija  će odrediti predlagatelju rok od sedam (7) dana za ispravak 
dokumentacije. 
 
     Članak 17. 
 
 Nagrade se svečano uručuju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu 
Dana Općine Dugi  Rat. 
 
3. Plaketa Općine Dugi Rat 
 

Članak 18. 
 
 Plaketa Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu: Plaketa) je odličje u znak  
priznanja koje se dodjeljuje za rad  i djelo  koje doprinosi napretku i ugledu Općine 
Dugi Rat u zemlji i inozemstvu, te zaslužuje opće priznanje. 
 Plaketa se dodjeljuje osobama iz članka 8. ove Odluke te gradovima, 
općinama, a može se dodijeliti i stranim državljanima, gradovima, ustanovama, 
organizacijama i udrugama. 
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     Članak 19. 
 
 Pravo na podnošenje prijedloga i suprijedloga za dodjelu plakete imaju fizičke 
i pravne osobe te tijela iz članka 15. ove Odluke. 
 Prijedlozi za dodjelu plakete podnose se na razmatranje i odlučivanje komisiji 
najmanje trideset (30) dana prije svečanog uručenja.  
 Prijedlog mora biti  pismeno obrazložen i u privitku imati potrebne isprave 
kojima se dokazuju činjenice iz obrazloženja.  
 Plaketa se dodjeljuje, u pravilu, prilikom obilježavanja uspješnih događaja  ili 
obljetnica kandidata. 
 

III. KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 
 

Članak 20. 
 
 Komisija ima predsjednika i četiri (4) člana koje imenuje Općinsko  vijeće. 
Načelnik Općine je po položaju predsjednik komisije. 
 Dva člana komisije se imenuju iz reda članova Općinskog vijeća, a preostali 
članovi iz rada uspješnih gospodarstvenika, sportskih, kulturnih, znanstvenih ili 
drugih djelatnosti. 
 
     Članak 21. 
 
 Radi ocjene prispjelih prijedloga za dodjelu javnih priznanja iz članka 6. i 
članka 18. ove Odluke, komisija može osnivati  ocjenjivačke  komisije koje daju 
stručnu ocjenu prispjelih prijedloga ili zatražiti mišljenje odgovarajućih stručnih 
organa i organizacija. 
 
 
 

Članak 22. 
 
 Član komisije ili član ocjenjivačke komisije koje  u svom radu osniva 
komisija, čije je djelo, osobno ili u sastavu cjeline u kojoj radi ili djeluje, predloženo 
za javno priznanje , prestaje sudjelovati u radu komisije  do donošenja odluke  o 
predloženom javnom priznanju za tu godinu. 
 
     Članak 23. 
 
 Odluka o dodjeli svih javnih priznanja , komisija utvrđuje odnosno donosi 
tajnim glasovanjem većinom glasova svih članova komisije. 
 Nitko ne može glasovati ukoliko nije nazočan sjednici komisije na kojoj se 
glasovanje i obavlja. 
 Uz odluku o dodjeli nagrade, komisija prilaže i kratko obrazloženje. 
 
     Članak 24. 
 
 Prijedlog Odluke o dodjelu nagrade komisija donosi najkasnije do 5. ožujka 
tekuće godine i dostavlja ga Općinskom vijeću na odlučivanje.  
 Uz prijedlog odluke o dodjeli nagrada, komisija prilaže i kratko obrazloženje.  
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     Članak 25. 
 
 Mandat komisije je sukladan mandatu Općinskog vijeća  koje je i imenuje. 
 

IV. OSTALE ODREDBE 
 

Članak 26. 
  
 Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja i dokumentacija dostupni su javnosti 
nakon što komisija donese odluku o dodjeli javnog priznanja. 
 U prijedlogu za dodjelu javnog priznanja i o dokumentaciji  zainteresirani 
(podnositelji prijedloga, supredlagatelji i kandidati) se mogu izvijestiti  kod 
predsjednika komisije.  
 
     Članak 27. 
 
 Javna priznanja Općineuručuje  načelnik općine ili osoba koju on odredi. 
 Imena nagrađenih objavljuju se  u “Službenom glasniku Općine Dugi Rat” te u 
sredstvima javnog priopćavanja. 
 
     Članak 28. 
 
 Ukoliko javno priznanje nije predano nagrađenom za života, predaje se 
članovima njegove obitelji i o tome se izdaje potvrda. 
 Članovi obitelji , prema ovom članku, smatraju se  bračni drug, djeca i 
roditelji. 
 
 
 
     Članak 29. 
 
 O dodjeljenim  javnih priznanjima Općine Dugi Rat, vodi se očevidnik u 
stručnim službama Općine Dugi Rat. 
 
     Članak 30. 
 
 Pojedinačni heraldični izgled i opis  javnih priznanja i akata o njihovoj dodjeli, 
sadržaju i oblik očevidnika o dodiljenim javnim  priznanjima, te druga pitanja važna 
za postupak i način dodjele javnih priznanja Općine Dugi Rat uredit će se aktom koji 
donosi Općinsko  poglavarstvo. 
 
     Članak 31. 
 
 Novčana sredstva potrebna za provođenje ove Odluke , osiguravaju se u 
proračunu Općine Dugi Rat. 
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V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 32. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave izvornika te izmjena i dopuna.   
 
 
 
 
 
KLASA: 021-05/03-01/01                                         OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
URBROJ: 2155/02-01-03-1                                          OPĆINSKI NAČELNIK 
        
                                                                                       Domagoj Vuković, ing. v.r. 
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