
Na temelju članaka 7. , 8. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 

br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Komisije za dodjelu javnih 

priznanja, na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja 

Općine Kloštar Ivanić 

 
I. Opće odredbe 

Članak 1. 

Ovom Odlukom ustanovljavaju se vrste javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić, utvrđuju se 

kriteriji, odnosno uvjeti za njihovo dodjeljivanje, oblik i izgled javnih priznanja te 

način i postupak za dodjelu javnih priznanja. 

 

Članak 2. 

Općina Kloštar Ivanić dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos 

od osobitog značenja za razvoj i ugled Općine Kloštar Ivanić, a poglavito za uspjehe u 

unapređenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, za zasluge u obrani suvereniteta Republike 

Hrvatske u Domovinskom ratu, za uspjehe u unapređenju kulture, socijalne skrbi, zaštite i 

unapređenja čovjekovog okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti 

te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene. 

 

II. Vrste javnih priznanja 

 

Članak 3. 

Javna priznanja Općine Kloštar Ivanić su: 

1. Počasni građanin Općine Kloštar Ivanić, 

2. Priznanje Općine Kloštar Ivanić za životno djelo, 

3. Priznanje Općine Kloštar Ivanić, 

4. Zahvalnica Općine Kloštar Ivanić. 

 

1. Proglašenje Počasnim građaninom Općine Kloštar Ivanić 
 

Članak 4. 

Počasnim građaninom Općine Kloštar Ivanić (u daljnjem: tekstu: Počasni građanin) 

može se proglasiti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, koji nema 

prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić, a koji je osobito zaslužan za napredak i 

promicanje Općine Kloštar Ivanić. 

 

Članak 5. 

Proglašenje Počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava. 

Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja. 

Počast se može opozvati ako se osoba proglašena počasnim građaninom pokaže nedostojnim 

takve počasti. 

Odluku o opozivu počasti donosi Općinsko vijeće na prijedlog ovlaštenih predlagatelja iz 

članka 14. Ove Odluke.  

Članak 6. 

Počasnom građaninu Općine Kloštar Ivanić dodjeljuje se posebna Povelja Općine Kloštar 

Ivanić. 



 
2. Priznanje Općine Kloštar Ivanić za životno djelo 
 

Članak 7. 

Priznanje Općine Kloštar Ivanić za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji je 

stvaralački put zaokružen za njihovu cjelokupnu djelatnost koja je od osobnog značenja za 

razvitak određenog područja djelovanja, odnosno za ostvarenje koje predstavlja značajan 

doprinos razvitku određene djelatnosti, te trajno dobro od značaja za Općinu Kloštar Ivanić. 

Priznanje za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji žive na području Općine 

Kloštar Ivanić  ili su tu proveli dio života, tijekom kojeg su postigli izuzetna ostvarenja zbog 

kojih se nagrađuju. 

 

3. Priznanje Općine Kloštar Ivanić 
 

Članak 8. 

Priznanje Općine Kloštar Ivanić može se dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih 

osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos 

od značaja za gospodarski i društveni život Općine Kloštar Ivanić kao i za ostala posebno 

vrijedna društvena dostignuća. 

 

4. Zahvalnica Općine Kloštar Ivanić 
 

Članak 9. 

Zahvalnica Općine Kloštar Ivanić dodjeljuje se u pisanom obliku građanima Općine 

Kloštar Ivanić, drugim osobama koje rade na području Općine Kloštar Ivanić, udrugama, 

ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama, za 

zasluge u promicanju znanosti, prosvjete, gospodarstva, kulture, umjetnosti, sporta, 

zdravstva, socijalne skrbi, politike, humanitarnog djelovanja te svih drugih područja 

društvenog života u Općini Kloštar Ivanić. 

 

III. Oblik i izgled javnih priznanja 

 

Članak 10. 

Povelja o proglašenju počasnim građaninom Općine Kloštar Ivanić u lijevom 

gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ.  Na sredini povelje je natpis: 

POVELJA O PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE KLOŠTAR 

IVANIĆ,  ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaka datuma donošenja odluke i 

potpis predsjednika Općinskog vijeća. 

 
Članak 11. 

Priznanje Općine Kloštar Ivanić za životno djelo u lijevom gornjem uglu ima natpis: 

REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ. 

Na sredini priznanja je natpis: PRIZNAJNE OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA ŽIVOTNO 

DJELO, oznaka područja iz članka 7. ove Odluke za koju se dodjeljuje, ime i prezime osobe 

kojoj se dodjeljuje, te oznaka datuma donošenja odluke i potpis predsjednika Općinskog 

vijeća. 

 

 

 



Članak 12. 

Priznanje Općine Kloštar Ivanić u lijevom gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA 

HRVATSKA, ZAGREBAČKA  ŽUPANIJA, OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ. Na sredini 

priznanja je natpis: PRIZNANJE  OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ, oznaka područja za koje se 

dodjeljuje, ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe kojoj se dodjeljuje, te 

oznaka datuma donošenja odluke i potpis predsjednika Općinskog vijeća. 

 
Članak 13. 

Zahvalnica Općine Kloštar Ivanić u lijevom gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA 

HRVATSKA, ZAGREBAČKA  ŽUPANIJA, OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ. 

Na sredini zahvalnice je natpis: ZAHVALNICA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ, ime i 

prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe kojoj se dodjeljuje, s naznakom 

razloga dodjele, te oznaka datuma donošenja odluke i potpis predsjednika Općinskog vijeća. 

 

IV. Način i postupak za dodjelu javnih priznanja 

 

Članak 14. 

Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja imaju: vijećnici Općinskog vijeća, 

radna tijela Općinskog vijeća, općinski načelnik, mjesni odbori, udruge građana, udruge 

gospodarstvenika i obrtnika, građani, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, sportske i druge 

ustanove. 

 
Članak 15. 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose  se Komisiji za dodjelu javnih priznanja (u 

daljnjem tekstu: Komisija). 

Prijedlog mora biti u pisanom obliku  i  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. 

Prijedlog odabira Komisija podnosi Općinskom vijeću. 

 

Članak 16. 

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Općinsko vijeće. 

Ispravu o dodjeli priznanja potpisuje predsjednik Općinskog vijeća. 

Javna priznanja uručuje  predsjednik Općinskog vijeća. 

Dodjela javnih priznanja obavlja se u pravilu na svečanoj sjednici Općinskog vijeća. 

Dobitnici javnog priznanja Počasnog građanina Općine Kloštar Ivanić obvezno se pozivaju na 

svečanost u povodu Dana Općine Kloštar Ivanić, odnosno svečane sjednice Općinskog 

vijeća. 

Članak 17. 

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić objavljuje se u službenom glasilu 

Općine Kloštar Ivanić. 

 

Članak 18. 

Ako javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručit će se članovima 

njegove obitelji, odnosno nasljednicima. 

 
                                                        

Članak 19. 

Stručne poslove vezane uz provođenje ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel. 



 

 

V. Završna odredba  
 

Članak 20. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima, načinu i postupku za 

dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić, KLASA: 061-01/12-01-01, URBROJ: 

238/14-01/01-12-01, od 17.05.2012. godine („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 14/12). 

 

 
Članak 21. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u " Glasniku Zagrebačke županije“. 

 

KLASA: 061-01/17-01/01 

URBROJ: 238/14-01-17-01 

Kloštar Ivanić, 05.04.2017. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

     PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                           Krešimir Bunjevac  

 
 


