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               Na temelju članka 40. st. 1. t. 10. Statuta Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke 
županije“  br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine 
Pisarovina ("Glasnik Zagrebačke županije“  br. 29/11) i Odluke načelnika Općine Pisarovina 
o raspisivanju pozivnog natječaja za dodjelu javnih priznanja Općine Pisarovina u 2017. 
godini (KLASA:023-05/17-50/2; URBROJ:238/21-04-17-1) od dana 24. kolovoza 2017. 
godine, Općinski načelnik Općine Pisarovina objavljuje 
  
 

P O Z I V N I     N A T J E Č A J 
za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja 

Općine Pisarovina u 2017. godini 
 

 
I. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA  

Ovaj natječaj objavljuje se za dodjelu sljedećih vrsta javnih priznanja utvrđenih Odlukom o 
javnim priznanjima Općine Pisarovina: 

1. Počasni građanin Općine Pisarovina 
Počasnim građaninom može se imenovati fizička osoba koja se istakla  naročitim zaslugama 
za Općinu Pisarovina. 
Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna POVELJA O IMENOVANJU POČASNIM 
GRAĐANINOM OPĆINE PISAROVINA. 
Imenovanje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.  

2. Nagrada Općine Pisarovina za životno djelo 
Godišnje se može dodijeliti jedna nagrada za životno djelo. Ova se nagrada istoj osobi može 
dodijeliti samo jednom. 
Dodjeljuje se za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario tijeku svog radnog vijeka i koje 
predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Općine iz područja: kulture, 
gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, 
športa i tjelesne kulture, prostornog uređenja, zaštite okoliša i sl. 
Nagradu za životno djelo čini POVELJA O DODJELI NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO 
OPĆINE PISAROVINA i novčana nagrada čija visina iznosi 5.000,00 kuna neto. 

3. Nagrada Općine Pisarovina 
Nagrada Općine Pisarovina je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim 
osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog interesa, ostvarene u protekloj 
kalendarskoj godini. 
Nagradu Općine Pisarovina čini POVELJA O DODJELI NAGRADE OPĆINE PISAROVINA. 
Nagrada Općine Pisarovina koja se dodjeljuje grupi fizičkih osoba, ako je ostvarenje odnosno 
doprinos koji se nagrađuje rezultat njihovog zajedničkog rada, sastoji se od povelje o dodjeli 
nagrade za svaku fizičku osobu ponaosob. 

4. Zahvalnica Općine Pisarovina 
Zahvalnica Općine Pisarovina je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim 
osobama za dane donacije i slične aktivnosti kao i za uspješnu suradnju i doprinos razvoju i 
ugledu Općine Pisarovina. 
Nagradu Općine Pisarovina čini ZAHVALNICA OPĆINE PISAROVINA. 

 



  
II. DODJELA I OPĆI KRITERIJI  DODJELE JAVNIH PRIZNANJA 
1. Dodjela javnih priznanja  

Javna priznanja dodjeljuju se na Dan Općine Pisarovina 11. studenog – dan Svetog Martina, 
a uručuju ih Predsjednik Općinskog vijeća i Općinski načelnik na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća Općine Pisarovina. 

2. Opći kriteriji dodjele:  
- Javna priznanja mogu se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama neovisno o njihovom 
prebivalištu, 
- Javna priznanja ne mogu se dodijeliti dužnosnicima određenim Zakonom o sprječavanju 
sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti za vrijeme trajanja njihova mandata, članovima 
Općinskog vijeća Općine Pisarovina te upravama trgovačkih društava i ravnateljima 
ustanova u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine Pisarovina, 
- U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno 
javno priznanje, 
- Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Općine Pisarovina, 
- Javna priznanja Općine dodjeljuju se nagrađenima za života. Ukoliko priznanje nije uručeno 
nagrađenom za života, uručit će se članovima njegove obitelji, odnosno zakonskim 
nasljednicima. 
  
 
    III. POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA 
  

1.Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati: 
 -  najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Pisarovina, 
 - radna tijela Općinskog vijeća, osim Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine 
Pisarovina, 
 -  općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika, 
 -   vijeća Mjesnih odbora, 
 -   pravne osobe i udruge građana sa sjedištem na području Općine Pisarovina, 
 -  najmanje tri fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Pisarovina. 
 

2. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku i 
obvezno sadrži: 
- podatke o podnositelju prijedloga (do jedne stranice); 
- podatke o kandidatu/ima koji se predlaže/u;  
- iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za 
dodjelu javnih priznanja Općine Pisarovina, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću 
dokumentaciju (do dvije stranice);  
- vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže. 
 

Na zahtjev Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Pisarovina podnositelj 
prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.  

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Pisarovina može, uz suglasnost 
podnositelja prijedloga, promijeniti vrstu javnog priznanja za koje se kandidat predlaže.  

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Pisarovina može, uz suglasnost 
podnositelja prijedloga, odrediti područje iz kojeg se kandidatu predlaže dodijeliti javno 
priznanje. 

Konačni prijedlozi izrađeni su u obliku prijedloga odluke za svako priznanje zasebno. 
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Pisarovina izrađuje pisani izvještaj o 

svom radu i mišljenje s obrazloženjem o pojedinačnim prijedlozima. 
Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na temelju pisanog izvještaja Povjerenstva za 

dodjelu javnih priznanja  donosi odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Pisarovina.  
 
 



IV.  ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 
  
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se zaključno do 30. rujna 2017. godine 
neposredno u tajništvo Općine Pisarovina ili preporučenom pošiljkom na adresu Općine: Trg 
Stjepana Radića 13, 10451 Pisarovina. Neovisno o načinu predaje prijedloga isti se predaju 
u zatvorenoj omotnici s naznakom "Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Pisarovina -  
ne otvarati". 
  
KLASA:023-05/17-50/2 
URBROJ:238/21-04-17-2 
Pisarovina, 25. kolovoza 2017. godine 
 
 
                                                                                                OPĆINSKI  NAČELNIK 
 
 
                                                                                                       Tomo Kovačić          
  

 


