
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKO TROJSTVO 
Odbor za dodjelu javnih priznanja 

 
Na temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik 

Općine Veliko Trojstvo“ broj 5/17) i članka 2. stavka 1. točke 1. Odluke o osnivanju i imenovanju 
Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko 
Trojstvo“ broj 6/17), Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo dana 24. veljače 2021. 
godine, objavljuje: 
 

J A V N I   P O Z I V 
 

za predlaganja kandidata za javna priznanja Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini 
 

 

 

Članak  1. 
 

Objavljuje se Javni poziv za predlaganja kandidata za javna priznanja Općine Veliko Trojstvo 
u 2021. godini, način podnošenje prijedloga i rokovi za predlaganje kandidata.  

 
Članak  2. 

 

Javna priznanja Općina Veliko Trojstvo dodjeljuju se stanovnicima Općine Veliko Trojstvo i 
drugim osobama koje rade na području Općine Veliko Trojstvo, fizičkim osobama koje obavljaju 
gospodarsku djelatnost, organizacijama civilnog društva, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim 
pravnim osobama, za uspjehe u radu i djelovanju kojima su značajno doprinijeli razvoju Općine 
Veliko Trojstvo ili pojedine njezine djelatnosti, promidžbi ugleda i interesa Općine Veliko Trojstvo i 
njezinih stanovnika, te u znak počasti i zahvalnosti.  

Javna priznanja se dodjeljuju i državljanima drugih država, prijateljskim općinama i 
gradovima, meñunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima. 
 

Članak  3. 
 

Javna priznanja dodjeljuju se za izuzetna ostvarenja iz područja: gospodarstva, poljoprivrede, 
turizma, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, umjetnosti, prostornog ureñenja i zaštite 
okoliša, vatrogastva i zaštite i spašavanja, sporta, humanitarnog rada, i druge javne i društvene 
djelatnosti. 
 

Članak  4. 
 

Javna priznanja Općina Veliko Trojstvo jesu: 
 

1. Povelja počasnog grañanina Općine Veliko Trojstvo – Počasnim grañaninom 

Općine Veliko Trojstvo može se proglasiti osoba koja nema prebivalište na području 

Općine Veliko Trojstvo, koja je državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, a 

koja je posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i 

ugleda Općine Veliko Trojstvo, njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne 

samouprave u zemlji i inozemstvu te za razvoj Općine Veliko Trojstvo u cjelini, ili 

pojedinih njezinih djelatnosti. 
2. Nagrada Općine Veliko Trojstvo za životno djelo – dodjeljuje se osobi neovisno o 

njenom prebivalištu, koja je državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, za 

iznimne rezultate ili djela od posebnog značenja za unapreñenje i promicanje 

područja iz članka 3. ovog Javnog poziva. 
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3. Medalja Općine Veliko Trojstvo – dodjeljuje se fizičkoj i pravnoj osobi za trajniju 

općepriznatu djelatnost kojom se znatno pridonijelo razvoju područja iz članka 3. 

ovog Javnog poziva i Općine Veliko Trojstvo u cjelini. 
4. Plaketa Općine Veliko Trojstvo – dodjeljuje se fizičkoj i pravnoj osobi za postignute 

izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu od značaja za Općinu Veliko Trojstvo, u 

područjima iz članka 3. ovog Javnog poziva. 
5. Povelja Općine Veliko Trojstvo – dodjeljuje se fizičkoj i pravnoj osobi za postignute 

uzorne rezultate i uspjehe u radu od značaja za Općinu Veliko Trojstvo, u područjima 

iz članka 3. ovog Javnog poziva. 
6. Zahvalnica Općine Veliko Trojstvo – dodjeljuje se fizičkoj i pravnoj osobi za 

postignuti jednokratni uspjeh, doprinos promidžbi i ugledu Općine Veliko Trojstvo, 

zbog dane donacije, za uspješnu suradnju i druge osobite zasluge. 
 

Članak  5. 
 

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnog priznanja: Povelje počasnog grañanina Općine 
Veliko Trojstvo imaju najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo i Općinski 
načelnik Općine Veliko Trojstvo. 

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja: Nagrade Općine Veliko Trojstvo za 
životno djelo, Medalje Općine Veliko Trojstvo, Plakete Općine Veliko Trojstvo, Povelje Općine 
Veliko Trojstvo i Zahvalnice Općine Veliko Trojstvo imaju najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća 
Općine Veliko Trojstvo, Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo, ovlaštena tijela organizacija 
civilnog društva, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području 
Općine Veliko Trojstvo, fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području Općine 
Veliko Trojstvo, političke stranke i najmanje 10 punoljetnih grañana s prebivalištem na području 
Općine Veliko Trojstvo. 

 

Članak  6. 
 

 Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo podnosi se Odboru za dodjelu 
javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo u pisanom obliku na Obrascu OVT-PZDJP-21, na adresu 
Općina Veliko Trojstvo, Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih 
priznanja Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini“, najkasnije do 11. ožujka 2021. godine. 

 

Članak  7. 
 

Prijedlozi s nepotpunim podacima i obrazloženjem, kao i nepravovremeni prijedlozi neće se 
razmatrati. 

 
Članak  8. 

 

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo donosi Općinsko vijeće Općine 
Veliko Trojstvo na način propisan Statutom Općine Veliko Trojstvo.  

Javna priznanja uručiti će se dobitnicima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu dana 
Općine Veliko Trojstvo. 
 

 
KLASA: 060-01/21-01/001 
URBROJ: 2103-03-01-21-01 
Veliko Trojstvo, 24. veljače 2021. 
 
 

Predsjednik Odbora: 
Siniša Kovačić, v. r. 


