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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKO TROJSTVO 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 Na temelju članka 10., 11. i 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine 
Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 2. sjednici održanoj 18. 
rujna 2017. godine, donijelo je 
 

Odluku  
 

o javnim priznanjima Općine Veliko Trojstvo 
 
 

1. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo utvrñuje javna priznanja Općine 
Veliko Trojstvo, te uvijete i način njihove dodjele. 

 
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 fizičkim i pravnim osobama iz prethodnog članka ove Odluke 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, 
� druge javne i društvene djelatnosti. 
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2. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 

Članak  4. 
 

Javna priznanja Općina Veliko Trojstvo jesu: 
 

1. Povelja počasnog grañanina Općine Veliko Trojstvo, 
2. Nagrada Općine Veliko Trojstvo za životno djelo, 
3. Medalja Općine Veliko Trojstvo, 
4. Plaketa Općine Veliko Trojstvo, 
5. Povelja Općine Veliko Trojstvo, 
6. Zahvalnica Općine Veliko Trojstvo 

 
1. Povelja počasnog grañanina Općine Veliko Trojstvo 
 

Članak 5. 
 

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. 

 
Članak 6. 

 

Počasnom grañaninu Općine Veliko Trojstvo ne dodjeljuju se druga javna priznanja iz članka 
4. ove Odluke. 

 
2. Nagrada Općine Veliko Trojstvo za životno djelo 
 

Članak 7. 
 

Nagrada Općine Veliko Trojstvo za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje 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. ove 
Odluke. 

Nagrada Općine Veliko Trojstvo za životno djelo daje se radi odavanja priznanja za cjelovito 
djelo koje je osoba ostvarila tijekom radnog i životnog vijeka u odreñenom području i/ili u 
svekolikom radu u društvenom životu, a koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i 
ugledu Općine Veliko Trojstvo. 

 
Članak 8. 

 

Nagrada Općine Veliko Trojstvo za životno djelo dodjeljuje se osobi ukoliko joj se ista do sada 
nije dodijelila, a godišnje se može dodijeliti najviše jedna Nagrada Općine Veliko Trojstvo za životno 
djelo.  

 
3. Medalja Općine Veliko Trojstvo 
 

Članak 9. 
 

Medalja Općine Veliko Trojstvo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj i pravnoj osobi 
iz članka 2. ove Odluke, za trajniju općepriznatu djelatnost kojom se znatno pridonijelo razvoju 
područja iz članka 3. ove Odluke i Općine Veliko Trojstvo u cjelini. 
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Članak 10. 
 

Medalja Općine Veliko Trojstvo dodjeljuje se fizičkoj i pravnoj osobi ukoliko joj se ista do 
sada nije dodijelila, a godišnje se mogu dodijeliti najviše dvije Medalje Općine Veliko Trojstvo.  

 
4. Plaketa Općine Veliko Trojstvo 
 

Članak 11. 
 

Plaketa Općine Veliko Trojstvo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj i pravnoj osobi iz 
članka 2. ove Odluke, za postignute izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu od značaja za 
Općinu Veliko Trojstvo, u područjima iz članka 3. ove Odluke. 

 
Članak 12. 

 

Plaketa Općine Veliko Trojstvo dodjeljuje se fizičkoj i pravnoj osobi ukoliko joj se ista do 
sada nije dodijelila, a godišnje se mogu dodijeliti najviše tri Plakete Općine Veliko Trojstvo.  

 
5. Povelja Općine Veliko Trojstvo 
 

Članak 13. 
 

Povelja Općine Veliko Trojstvo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj i pravnoj osobi iz 
članka 2. ove Odluke, za postignute uzorne rezultate i uspjehe u radu od značaja za Općinu Veliko 
Trojstvo, u područjima iz članka 3. ove Odluke. 

 
Članak 14. 

 

Povelja Općine Veliko Trojstvo dodjeljuje se fizičkoj i pravnoj osobi ukoliko joj se ista do 
sada nije dodijelila, a godišnje se može dodijeliti najviše pet Povelja Općine Veliko Trojstvo.  

 
6. Zahvalnica Općine Veliko Trojstvo 
 

Članak 15. 
 

Zahvalnica Općine Veliko Trojstvo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj i pravnoj 
osobi iz članka 2. ove Odluke, za postignuti jednokratni uspjeh, doprinos promidžbi i ugledu Općine 
Veliko Trojstvo, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju i druge osobite zasluge. 

 
Članak 16. 

 

Odluku o dodjeli Zahvalnice Općine Veliko Trojstvo može donijeti Općinsko vijeće ili 
Općinski načelnik, prema ukazanoj potrebi, tijekom cijele godine izvan postupka dodjele javnih 
priznanja Općine Veliko Trojstvo propisanog glavom 3. ove Odluke. 

Zahvalnica Općine Veliko Trojstvo, uručuje se na svečanim i protokolarnim prigodama. 
 

3. POSTUPAK DODJELE JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 

Članak 17. 
 

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja Općina Veliko Trojstvo iz članka 4. stavka 1. 
točke 1. – 5. ove Odluke, Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo (dalje u tekstu: 
Odbor) objavljuje Javni poziv na službenoj internet stranici Općine Veliko Trojstvo.  
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Informacija o objavljenom Javnom pozivu može se objaviti u lokalnim sredstvima javnog 
priopćavanja i na drugi prikladan način.  

U Javnom pozivu se navode uvjeti i način dodjele javnih priznanja, te rok za predlaganje 
kandidata, a koji ne može biti kraći od petnaest (15) niti dulji od trideset (30) dana. 
 

Članak 18. 
 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo iz članka 4. stavka 1. točke 2. – 
5. ove Odluke, na osnovu objavljenog Javnog poziva iz prethodnog članka ove Odluke, mogu dati: 

 

� 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, 
� najmanje 10 punoljetnih grañana s prebivalištem na području Općine Veliko Trojstvo. 

 

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Veliko Trojstvo iz članka 4. stavka 1. točke 1. 
ove Odluke, na osnovu objavljenog Javnog poziva iz prethodnog članka ove Odluke, mogu dati: 

 

� najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo, 
� Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo. 

 
Članak 19. 

 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo podnosi se u pisanom obliku 
Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo, na obrascu čiji izgled i sadržaj će 
definirati Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo uz Javni poziv iz članka 17. ove 
Odluke, a koji će najmanje sadržavati slijedeće: 

 

� ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište, te kontakt 
podatke podnositelja prijedloga,  

� osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navoñenje osnovnih podataka 
o osobi,  

� naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te  
� iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže 

dodjela javnog priznanja Općine Veliko Trojstvo.  
 

Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama ove Odluke i/ili u roku odreñenom u 
objavljenom Javnom pozivu iz članka 17. ove Odluke neće se uzeti u razmatranje. 

 
Članak 20. 

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo, posebnom Odlukom, a u skladu s 
odredbama ove Odluke, osniva i imenuje Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo.  

Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo osniva se radi obavljanja poslova 
kako slijedi: 

 

� objave Javnog poziva za predlaganja kandidata za javna priznanja Općine Veliko 
Trojstvo, 

� primanja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo, 
� razmatranja primljenih prijedloga i upućivanja Općinskom vijeću prijedloga Odluke o 

dodjeli javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo, 
� predlaganja i rada na unaprjeñivanju postupka dodjele, kao i predlaganja novih javnih 

priznanja Općine Veliko Trojstvo, 
� ostalih poslova vezanih uz javna priznanja Općine Veliko Trojstvo. 
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Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo čine predsjednik, zamjenik 
predsjednika i tri (3) člana. 

  
Članak 21. 

 

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

 
Članak 22. 

 

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

Javna priznanja uručuju predsjednik Općinskog vijeća i Općinski načelnik, ili osobe koje  
predsjednik Općinskog vijeća i/ili Općinski načelnik ovlaste pisanim ovlaštenjem. 

 

4. OBLIK I IZGLED JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 

Članak 23. 
 

Osobi koja je imenovana Počasnim grañaninom Općine Veliko Trojstvo dodjeljuju se povelja 
Počasnog grañanina Općine Veliko Trojstvo.  

Povelja iz stavka 1. ovog članka je pravokutnog oblika, tiskana na tvrdom stiliziranom papiru 
formata B3, u zaglavlju koje centrirano jesu grb i naziv Republike Hrvatske, naziv Bjelovarsko-
bilogorske županije i grb i naziv Općine Veliko Trojstvo, u sredini jesu natpis „POVELJA O 
IMENOVANJU POČASNIM GRAðANINOM OPĆINE VELIKO TROJSTVO“, te i ime i prezime 
osobe kojoj je dodijeljena, u podnožju jesu lijevo potpis Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo, 
a desno potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo, te ispod svega centrirano 
mjesto i datum iz Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo. Tekst se otiskuje 
bakrenom bojom, a ime i prezime crvenom bojom. Povelja se izdaje u etuiju tamno zelene boje sa 
otisnutim u bakrenoj boji grbom i nazivom Općine Veliko Trojstvo. 
 

Članak 24. 
 

Osobi koja je dobitnik Nagrade Općine Veliko Trojstvo za životno djelo dodjeljuju se povelja 
o Nagradi Općine Veliko Trojstvo za životno djelo. 

Povelja iz stavka 1. ovog članka je pravokutnog oblika, tiskana na tvrdom stiliziranom papiru 
formata B3, u zaglavlju koje centrirano jesu grb i naziv Republike Hrvatske, naziv Bjelovarsko-
bilogorske županije i grb i naziv Općine Veliko Trojstvo, u sredini jesu natpis „POVELJA O 
NAGRADI OPĆINE VELIKO TROJSTVO ZA ŽIVOTNO DJELO“, te ime i prezime osobe kojoj je 
dodijeljena i područje iz članka 3. ove Odluke za koje je dodijeljena, u podnožju jesu lijevo potpis 
Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo, a desno potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine 
Veliko Trojstvo, te ispod svega centrirano mjesto i datum iz Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine 
Veliko Trojstvo. Tekst se otiskuje bakrenom bojom, a ime i prezime crvenom bojom. Povelja se 
izdaje u etuiju tamno zelene boje sa otisnutim u bakrenoj boji grbom i nazivom Općine Veliko 
Trojstvo. 

 
Članak 25. 

 

Fizičkoj i pravnoj osobi koja je dobitnik Medalje Općine Veliko Trojstvo dodjeljuju se povelja 
o Medalji Općine Veliko Trojstvo. 

Povelja iz stavka 1. ovog članka je pravokutnog oblika, tiskana na tvrdom stiliziranom papiru 
formata A3, u zaglavlju koje centrirano jesu grb i naziv Republike Hrvatske, naziv Bjelovarsko-
bilogorske županije i grb i naziv Općine Veliko Trojstvo, u sredini jesu natpis „MEDALJA OPĆINE 
VELIKO TROJSTVO“, te ime i prezime osobe kojoj je dodijeljena i područje iz članka 3. ove Odluke 
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za koje je dodijeljena, u podnožju jesu lijevo potpis Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo, a 
desno potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo, te ispod svega centrirano mjesto 
i datum iz Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo. Tekst se otiskuje bakrenom 
bojom, a ime i prezime crvenom bojom. Povelja se izdaje u etuiju tamno zelene boje sa otisnutim u 
bakrenoj boji grbom i nazivom Općine Veliko Trojstvo. 

Uz dodijeljenu povelju o Medalji Općine Veliko Trojstvo, uručuje se i Medalja Općine Veliko 
Trojstvo, koja je pravokutnog oblika, izrañena od bakra ili mjedi s pozlatom, dimenzija 170 x 130 
mm, smještena u kutiju tamno zelene boje dimenzija 210 x 170 mm. Na Medalji se u zaglavlju 
utiskuju grb i naziv Općine Veliko Trojstvo, u sredini centrirano natpis „MEDALJA OPĆINE 
VELIKO TROJSTVO“, te ime i prezime osobe kojoj je dodijeljena, te u podnožju centrirano mjesto i 
datum iz Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo.  

 
Članak 26. 

 

Fizičkoj i pravnoj osobi koja je dobitnik Plakete Općine Veliko Trojstvo dodjeljuju se povelja 
o Plaketi Općine Veliko Trojstvo. 

Povelja iz stavka 1. ovog članka je pravokutnog oblika, tiskana na tvrdom stiliziranom papiru 
formata A3, u zaglavlju koje centrirano jesu grb i naziv Republike Hrvatske, naziv Bjelovarsko-
bilogorske županije i grb i naziv Općine Veliko Trojstvo, u sredini jesu natpis „PLAKETA OPĆINE 
VELIKO TROJSTVO“, te ime i prezime osobe kojoj je dodijeljena i područje iz članka 3. ove Odluke 
za koje je dodijeljena, u podnožju jesu lijevo potpis Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo, a 
desno potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo, te ispod svega centrirano mjesto 
i datum iz Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo. Tekst se otiskuje bakrenom 
bojom, a ime i prezime crvenom bojom. Povelja se izdaje u etuiju tamno zelene boje sa otisnutim u 
bakrenoj boji grbom i nazivom Općine Veliko Trojstvo. 

Uz dodijeljenu povelju o Plaketi Općine Veliko Trojstvo, uručuje se i Plaketa Općine Veliko 
Trojstvo, koja je pravokutnog oblika, izrañena od bakra ili mjedi s pozlatom, dimenzija 170 x 130 
mm, smještena u kutiju tamno zelene boje dimenzija 210 x 170 mm. Na Plaketi se u zaglavlju utiskuju 
grb i naziv Općine Veliko Trojstvo, u sredini centrirano natpis „PLAKETA OPĆINE VELIKO 
TROJSTVO“, te ime i prezime osobe kojoj je dodijeljena, te u podnožju centrirano mjesto i datum iz 
Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo.  

 
Članak 27. 

 

Povelja Općine Veliko Trojstvo je pravokutnog oblika, tiskana na tvrdom stiliziranom papiru 
formata A3, u zaglavlju koje centrirano jesu grb i naziv Republike Hrvatske, naziv Bjelovarsko-
bilogorske županije i grb i naziv Općine Veliko Trojstvo, u sredini jesu natpis „POVELJA OPĆINE 
VELIKO TROJSTVO“, te ime i prezime osobe kojoj je dodijeljena i područje iz članka 3. ove Odluke 
za koje je dodijeljena, u podnožju jesu lijevo potpis Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo, a 
desno potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo, te ispod svega centrirano mjesto 
i datum iz Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo. Tekst se otiskuje bakrenom 
bojom, a ime i prezime crvenom bojom. Povelja se izdaje u etuiju tamno zelene boje sa otisnutim u 
bakrenoj boji grbom i nazivom Općine Veliko Trojstvo. 

 
Članak 28. 

 

Zahvalnica Općine Veliko Trojstvo je pravokutnog oblika, tiskana na tvrdom stiliziranom 
papiru formata A3, u zaglavlju koje centrirano jesu grb i naziv Republike Hrvatske, naziv 
Bjelovarsko-bilogorske županije i grb i naziv Općine Veliko Trojstvo, u sredini jesu natpis 
„ZAHVALNICA OPĆINE VELIKO TROJSTVO“, te ime i prezime osobe kojoj je dodijeljena i 
razlog dodjele sukladno članku 15. ove Odluke, u podnožju desno jesu potpis Općinskog načelnika 
Općine Veliko Trojstvo ili potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo, ovisno dali 
je Odluku o dodjeli Zahvalnice Općine Veliko Trojstvo donijelo Općinsko vijeće ili Općinski 
načelnik, te ispod svega centrirano mjesto i datum iz Odluke o dodjeli Zahvalnice. Tekst se otiskuje 
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bakrenom bojom, a ime i prezime crvenom bojom. Zahvalnica se izdaje u etuiju tamno zelene boje sa 
otisnutim u bakrenoj boji grbom i nazivom Općine Veliko Trojstvo. 

 

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 29. 
 

O dodijeljenim javnim priznanjima Općine Veliko Trojstvo nadležni upravni odjel vodi 
evidenciju. 
 

Članak 30. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o javnim priznanjima općine Veliko 
Trojstvo („Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije“ broj 2/08). 
 

Članak 31. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Veliko 
Trojstvo“. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
 
KLASA: 061-01/17-01/001 
URBROJ: 2103-03-01-17-01 
Veliko Trojstvo, 18. rujna 2017.  
 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća: 

 
Miljenko Kurevija, v.r. 

 


