
 

 

                             
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

        OPĆINA GORNJA STUBICA 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa:061-01/12-01/01 

Urbroj:2113/05-01-12-2 

Gornja Stubica, 20.  prosinca 2012. godine 

 

 Temeljem članka 31. Statuta općine Gornja Stubica ("Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije" br.17/09.) i  članka 14.  Odluke o dodjeli priznanja Općine Gornja Stubica 

(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj:07/04.), Općinsko vijeće Gornja 

Stubica na 18. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2012. godine donosi  

 

O D L U K U  O  R A S P I S I V A N J U  

N A T  J E Ĉ A J A 

za dodjelu javnih priznanja Općine Gornja Stubica 

 

I. 

 

 Pozivaju se pravne i fizičke osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih 

priznanja Općine Gornja Stubica u 2013. godini. 

Pravo na podnošenje prijedloga imaju: 

- radna tijela Općinskog vijeća 

- najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća 

- Vijeća mjesnih odbora s područja općine Gornja Stubica 

- udruge građana s područja općine Gornja Stubica 

- poduzeća sa sjedištem na području općine Gornja Stubica 

- druge fizičke i pravne osobe. 

 

                                                              II. 

Javna priznanja dodjeljuju se za najviše zasluge u promicanju gospodarstva, prosvjete, 

kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih oblasti društvenog života u Općini Gornja Stubica. 

III. 

 Javna priznanja Općine Gornja Stubica su: 

1. Poĉasni graĊanin Općine Gornja Stubica  
 Počasnim građaninom Općine Gornja Stubica može se proglasiti građanin Republike 

Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim djelovanjem ili postupcima znatno pridonio 

promicanju, značenju i ugledu Općine Gornja Stubica, Krapinsko-zagorske županije i 

Republike Hrvatske u cijelini, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Općine Gornja 

Stubica i drugih gradova, općina, naroda i država, razvoj demokracije, mira u svijetu i općem 

napretku.  



 Počasnim građaninom ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na 

podruĉju općine Gornja Stubica. Svake godine samo jedna osoba može se proglasiti 

počasnim građaninom općine Gornja Stubica. 

 

 

2. Nagrada za životno djelo Općine Gornja Stubica 
Svake godine može se dodijeliti samo jedna Nagrada za životno djelo Općine Gornja 

Stubica, a može se  dodjelitie hrvatskim i stranim državljanima i to za: 

- osobite radne i poslovne rezultate i poticaj razvitku gospodarstva na području 

općine Gornja Stubica, 

- za zapažena ostvarenja u znanosti i znanstveno-istraživačkom radu, 

- za zapažene uspjehe i ostvarenja u kulturi i umjetnosti, 

- za zapažene uspjehe u odgojno-obrazovnom i pedagoškom radu, sportu, 

zdravstvenoj i socijalnoj skrbi, 

- za humana djela i 

- za zapaženu građansku hrabrost. 

 

3. Plaketa Općine Gornja Stubica  
Plaketa Općine Gornja Stubica dodjeljuje se građanima općine Gornja Stubica i 

drugim osobama koje rade na području općine Gornja Stubica, udrugama građana, 

poduzećima, ustanovama i drugim pravnim osobama, prilikom njihovih i drugih 

obljetnica i Dana Općine Gornja Stubica, za trajnu opće priznatu djelatnost, kojom 

su znatno pridonijeli razvoju općine Gornja Stubica i svake godine mogu se 

dodijeliti dvije plakete. 

 

4. Povelja Općine Gornja Stubica  
Povelja Općine Gornja Stubica dodjeljuje se za osobita postignuća važna za općinu 

Gornja Stubica na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva – za rezultate 

postignute u prethodnoj godini. Povelja se dodjeljuje jedinicama lokalne 

samouprave, fizičkim odnosno pravnim osobama, ustanovama, poduzećima i 

drugim pravnim osobama i svake godine mogu se dodijeliti do četiri povelje 

Općine Gornja Stubica. 

 

5. Zahvalnica Općine Gornja Stubica 
Zahvalnica Općine Gornja Stubica dodjeljuje se tijekom cijele godine pravnim i 

fizičkim osobma za razne donacije i pomoći Općini kao i za druge slične 

aktivnosti. 

 

                                                     IV. 

 Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Gornja Stubica dostavljaju se 

Povjerenstvu za priznanja Općine Gornja Stubica, u pisanom obliku s obrazloženjem i moraju  

sadržavati: 

1. za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata, 

temeljito obrazloženje razloga predlaganja, 

2. za pravne osobe – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada, 

temeljito obrazloženje razloga predlaganja. 

 

V. 

 Prijedlog za dodjelu priznanja može se dati i posmrtno. 



Tijekom jedne godine istoj pravnoj osobi ili pojedincu za iste zasluge može se 

dodijeliti samo jedno javno priznanje Općine Gornja Stubica. 

   

                                                VI. 

 

Rok za dostavu prijedloga je 15. veljače 2013. godine, bez obzira na način dostave. 

 

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: OPĆINA GORNJA STUBICA, Trg svetog Jurja 2, 

49 245 Gornja Stubica,  u zatvorenoj omotnici s naznakom  “ZA DODJELU JAVNIH 

PRIZNANJA OPĆINE GORNJA STUBICA” – NE OTVARAJ. 

 

Za sve obavijesti zainteresirani se mogu javiti osobno u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Gornja Stubica, Trg svetog Jurja 2 ili na broj telefona: 049/290-915. 

 

              VII. 

Konačnu odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Općinsko vijeće Općine Gornja 

Stubica, a priznanja će biti uručena na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća prigodom 

obilježavanja Dana Općine. 

 

Natječaj će se objaviti na Oglasnoj ploči Općine i WEB stranicama Općine Gornja 

Stubica. 
 

 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

                                 Josip Lešković, v.r. 
 

 


