
Na temelju članka 10. Odluke o sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca (“Službene novine Grada Đurđevca” br. 7/17.), Odbor za statut i poslovnik 
utvrdio je dana 12. lipnja 2018. godine pročišćeni tekst Odluke o javnim priznanjima Grada 
Đurđevca.  
 
Pročišćeni tekst Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca obuhvaća: 

– Odluku o javnim priznanjima Grada Đurđevca (“Službene novine Grada Đurđevca” br. 
4/98.),  

– Odluku o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Đurđevca (“Službene novine Grada 
Đurđevca” br. 2/02.),  

– Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Đurđevca (“Službene 
novine Grada Đurđevca” br. 1/03.), 

– Odluku o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Đurđevca (“Službene novine 
Grada Đurđevca” br. 1/10.) 

 
KLASA: 021-05/18-02/05 
URBROJ: 2137/03-01-01/04-18-4 
 
       Predsjednica Odbora 
         Maja Hrvatić Padovan, dipl. iur. 

 

ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA ĐURĐEVCA 
(pročišćeni tekst) 

 
 
I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom utvrđuju se javna priznanja Grada Đurđevca (u tekstu koji slijedi: 
javna priznanja), te uvjeti i način njihove dodjele. 
 

Članak 2. 
 

 Javna priznanja Grada Đurđevca su: 
1. Počasni građanin Grada Đurđevca, 
2. Zlatna plaketa „Sveti Juraj“, 
3. Nagrada za životno djelo, 
4. Povelja Grada Đurđevca. 

 
 
II. JAVNA PRIZNANJA GRADA ĐURĐEVCA 
 
1. Počasni građanin Grada Đurđevca 
 

Članak 3. 
 

 Počasnim građaninom Grada Đurđevca mogu biti proglašeni građani Republike 
Hrvatske i drugih država koji su osobno doprinijeli napretku Grada Đurđevca ili podizanju 
ugleda Grada Đurđevca ili Republike Hrvatske. 
 

 



 
Članak 4. 

 
 Osobi koja je proglašena Počasnim građaninom Grada Đurđevca uručuje se povelja 
Počasnog građanina Grada Đurđevca. 
 
 
2. Zlatna plaketa „Sveti Juraj“ 
 

Članak 5. 
 

 Zlatna plaketa „Sveti Juraj“ (u daljnjem tekstu: Zlatna plaketa) posebno je javno 
priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim 
područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života Grada Đurđevca.  
 Dobitniku Zlatne plakete uručuje se plaketa i diploma o dodjeli plakete. 
 Plaketa je veličine 10x7 cm i zlatne je boje. 
 Svake godine mogu se dodijeliti najviše tri Zlatne plakete. 
 

Članak 6. 
 

 Zlatna plaketa dodjeljuje se za osobite uspjehe u području: gospodarstva, znanosti, 
odgoja i naobrazbe, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, športa, tehničke kulture i drugih 
društvenih djelatnosti. 
 
 
3. Nagrada za životno djelo 
 

Članak 7. 
 

 Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima za najviše zasluge u promicanju 
znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i 
svih drugih područja društvenog života u Gradu Đurđevcu.  
 Nagrada se dodjeljuje u obliku diplome i novčane nagrade u iznosu od 10.000,00 
kuna. 
 Nagrada za životno djelo istoj osobi se može dodijeliti samo jedan puta. 
 Svake godine može se dodijeliti samo jedna nagrada. 
 
 
4. Povelja Grada Đurđevca 
 

Članak 8. 
 

 Povelja Grada Đurđevca dodjeljuje se građanima Grada Đurđevca, udrugama, 
ustanovama, trgovačkim, društvenim i drugim pravnim osobama, prigodom obilježavanja 
Dana Grada Đurđevca ili drugih obljetnica i događaja u Gradu Đurđevcu za uspjehe u 
poslovanju, zasluge za razvoj Grada Đurđevca, unapređenje kvalitete življenja u Gradu 
Đurđevcu, promicanju ugleda Grada Đurđevca u zemlji i svijetu, a naročito za volonterski 
rad u razvitku svih pobrojanih područja života. 
 Svake godine može se dodijeliti najviše pet Povelja Grada Đurđevca. 
 
 



 
III. POSTUPAK  DODJELE JAVNIH PRIZNANJA 
 

Članak 9. 
 

 Prijedloge za dodjelu javnih priznanja utvrđuje Odbor za dodjelu javnih priznanja 
Gradskog vijeća Grada Đurđevca (u tekstu koji slijedi: Odbor). 
 Odbor ima pet članova, sukladno članku 34. stavku 3. Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, br. 4/09.). 
 

Članak 10. 
 

 Postupak za dodjelu javnih priznanja Odbor pokreće javnim pozivom svim 
ovlaštenim predlagateljima za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja. 
 Ovlaštenim predlagateljima iz stavka 1. ovog članka smatraju se gradonačelnik, 
zamjenik gradonačelnika, predsjednik, potpredsjednici i članovi Gradskog vijeća, radna tijela 
Gradskog vijeća, trgovačka društva i ustanove, građani i udruge građana, političke stranke, 
vjerske zajednice i druge pravne osobe. 
 Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave Grada Đurđevca, u 
Đurđevcu, ulica Stjepana Radića 1, kao i preko sredstava javnog priopćavanja. 
 

Članak 11. 
 

 U interesu zaštite ugleda kandidata i neovisnosti tijela koja sudjeluju u odlučivanju o 
javnim priznanjima, postupak predlaganja i dodjele odvija se bez uvida javnosti. 
 

Članak 12. 
 

 Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su slijedeći: 
 

a) za pojedince 
        
        - da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i značajnim 
znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan 
doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređivanju stanja i razvitku pojedinih 
područja gospodarskog i društvenog života Grada Đurđevca, 
        - da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled 
uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina. 
 

b) za pravne osobe 
 
        - da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom 
gospodarskom ili društvenom razvitku Grada Đurđevca ili Republike Hrvatske. 
 

Članak 13. 
 

 Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati 
slijedeće: 

a) za pojedince: 
- životopis kandidata 
- tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata 



- temeljito obrazloženje razloga predlaganja 
b) za pravne osobe: 

- osnovne podatke o ustroju i djelatnosti 
- ostvarene rezultate rada 
- temeljito obrazloženje razloga predlaganja. 

 
 Prijedlog za dodjelu javnih priznanja može se dati i posthumno, sukladno utvrđenim 
kriterijama, a može se dodijeliti i skupini osoba ukoliko je određeno ostvarenje ili prinos 
rezultat njihovog zajedničkog rada. 
  
 Tijekom jedne godine istoj pravnoj osobi ili pojedincu za iste zasluge može se 
dodijeliti samo jedno priznanje Grada Đurđevca. 
 

Članak 14. 
 

 Odbor radi na sjednicama prema dnevnom redu koji sam utvrđuje. Sjednice odbora 
nisu javne. 
 Na sjednicama Odbora vodi se zapisnik. 
 

Članak 15. 
 

 U svrhu obrade prijedloga i utvrđivanja kandidata za dodjelu priznanja Odbor može 
zadužiti pojedine članove da razmotre i obrade dostavljene prijedloge iz pojedinih područja, 
a po potrebi obaviti konzultacije i pribaviti mišljenja poznavatelja djelatnosti područja 
djelovanja na koje se priznanje odnosi. 
 Ukoliko se za dodjelu predlaže strani državljanin ili udruga te međunarodna 
organizacija ili međunarodna udruga za potrebe Odbora može se pribaviti mišljenje 
državnih tijela nadležnih za poslove odnosa s inozemstvom. 
 

Članak 16. 
 

 Nakon provedene rasprave o podnesenom prijedlogu Odbor će utvrditi prijedlog 
Odluke o dodjeli priznanja. 
 Odbor neće razmatrati prijedloge za dodjelu javnih priznanja koji nisu obrazloženi i 
uz koje nije dostavljena potrebna dokumentacija. 
 Kada je za dodjelu priznanja predložen koji od članova Odbora on se isključuje iz 
rada Odbora po prijedlozima za određeno priznanje za koje je predložen. 
 Prijedlog iz stavka 1. ovog članka Odbor utvrđuje javnim glasovanjem svojih članova. 
 Prijedlog je donesen ukoliko se za njega izjasni većina ukupnog broja članova 
Odbora. 
 

Članak 17. 
 

 Nakon završenog postupka utvrđivanja kandidata za dodjelu priznanja, prijedlog se s 
obrazloženjem upućuje Gradskom vijeću na odlučivanje. U obrazloženju Odbor će navesti 
sve pristigle kandidature za pojedino priznanje. 
 O svakom predloženom kandidatu glasuje se pojedinačno. 
 

Članak 18. 
 

 Dodjeljena javna priznanja uručuju se dobitnicima u pravilu na svečanoj sjednici 



Gradskog vijeća prigodom obilježavanja Dana Grada Đurđevca ili na drugi prigodan i svečan 
način. 
 

Članak 19. 
 

 Dodjeljena priznanja uručuje predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca. 
 

Članak 20. 
 

 Pravne osobe kojima su dodjeljena javna priznanja Grada Đurđevca dužne su 
osigurati da se znaci priznanja (diploma, povelja, plaketa) drže izloženi na dostojan način i 
na prikladnom i istaknutom mjestu. 
 

Članak 21. 
 

 Sadržaj, oblik i izgled diploma, plaketa i povelja koje se dodjeljuju uz pojedina javna 
priznanja sastavni su dio ove Odluke. 
 Diplome i povelje koje se dodjeljuju uz pojedina priznanja veličine su 48x29 cm. 
 

Članak 22. 
 

 O dobitnicima javnih priznanja vodi se posebna evidencija. 
 Evidenciju iz prethodnog stavka vodi i čuva Stručna služba Grada Đurđevca. 
 
 
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 23. 
 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim priznanjima 
Općine Đurđevac („Službene novine“ Općine Đurđevac, br. 2/96). 
 

Članak 24. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama“ Grada Đurđevca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                          
                                                      

 
 
 



 

   


