
 
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRŠAN 
OPĆINSKI NAČELNIK 
52232 Kršan, Blaškovići 12 
Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223 
E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr 

 
KLASA: 022-04/15-01/5 
URBROJ: 2144/04-01-15-35 
Kršan, 25. svibnja 2015. 

 
Temeljem čl. 39. i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(''Narodne Novine'' br. 19/13 – pročišćeni tekst) i čl. 34. Statuta Općine Kršan (''Službeno 
glasilo Općine Kršan'' br. 6/09, 05/13), Općinski načelnik Općine Kršan dana 25. svibnja 
2015. godine donosi 
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Kršan. 
 

            2. Prijedlog Odluke iz toč. 1. sa obrazloženjem čini sastavni dio ovog zaključka, te se 
isti upućuje na daljnje razmatranje i donošenje Općinskom vijeću. 

 
 
 
 
 

     Općinski načelnik 
 
 
          Valdi Runko 
 
 
 
 

DOSTAVITI: 
1. Predsjednik Općinskog vijeća, ovdje, 
2. Općinsko vijeće, vijećnici (x14), 
3. Odsjek za financije i računovodstvo, ovdje,  
4. Arhiva akata načelnika, ovdje, 
5. a/a, ovdje, uz KLASU: 061-01/15-01/1. 
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        - P R I J E D L O G - 

          
    
       

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRŠAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
52232 Kršan, Blaškovići 12 
Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223 
E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr 

 
KLASA: 021-05/15-01/ 
URBROJ: 2144/04-05-15- 
Kršan, ___________ 2015. 
 
 Temeljem članka 19. Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 6/09, 
05/13.) i čl. 85. i 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (Službeno glasilo Općine 
Kršan br. 07/09, 07/13, 13/13, 05/15.), Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj 
dana _____________ 2015. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o javnim priznanjima i nagradama Općine Kršan 

 
 
I. TEMELJNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 Odlukom o javnim priznanjima i nagradama Općine Kršan, u daljnjem tekstu: 
''Odluka'', uređuju se vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, kriteriji i postupak 
njihove dodjele, te se utvrđuju tijela koja provode postupak i dodjelu priznanja. 

 
 

Članak 2. 
 Općina Kršan dodjeljuje javna priznanja radi odavanja priznanja za iznimna 
postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Kršan. 

 
 

Članak 3. 
 Javna priznanja Općine Kršan su: 

-  počasni građanin Općine Kršan 
-  godišnja nagrada Općine Kršan. 
 
 

Članak 4. 
 Javna priznanja iz članka 3. ove Odluke ne mogu se dodijeliti dužnosnicima Općine 
Kršan za vrijeme trajanja njihova mandata. 
 
 

Članak 5. 
 U tijeku jedne kalendarske godine istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti 
samo jedno priznanje. 
 Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Općine. 
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II. JAVNA PRIZNANJA 
 
 
Počasni građanin Općine Kršan 
 

Članak 6. 
 Općinsko vijeće Općine Kršan može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu 
Kršan proglasiti počasnim građaninom. 
 Počast ne daje posebna prava odnosno obveze i može se opozvati ako se 
počastvovani  pokaže nedostojnim takve počasti. 
 

Članak 7.  
 Počasnim građaninom može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge 
države koji je osobito zaslužan za napredak i promociju ugleda Općine Kršan u Republici 
Hrvatskoj i izvan granica Republike Hrvatske. 
 
 
Godišnja nagrada Općine Kršan 
 

Članak 8. 
 Godišnja nagrada Općine Kršan javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i 
pravnim osobama za izuzetna postignuća i doprinos od osobitog značaja za Općinu Kršan. 
  
 

Članak 9. 
 Javna priznanja dodjeljuju se svake godine, u pravilu povodom Dana Općine Kršan, 
dana 25. srpnja. 
 Ukoliko nije podnesen prijedlog koji bi ispunjavao kriterije za dodjelu javnih priznanja 
Općine Kršan, ista se ne dodjeljuje. 
 Dodjela javnih priznanja sastoji se od dodjele povelje počasnom građaninu, odnosno 
od dodjele povelje i odličja osobi za godišnju nagradu i to za postignuća ostvarena na 
unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture, športa, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša i 
drugih javnih djelatnosti, te poticanja djelatnosti koje su tome usmjerene. 
 

Članak 10. 
 Godišnje se, u pravilu, dodjeljuju sveukupno najviše 2 javna priznanja. 
 
 
III. POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA 
 
 

Članak 11. 
 Prijedlog za proglašenje osobe za počasnog građanina i za dodjelu godišnje nagrade 
Općine Kršan mogu dati:  

- najmanje petorica (1/3) vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan,  
- radna tijela Općinskog vijeća, 
- Općinski načelnik Općine Kršan, 
- mjesni odbori, 
- poduzeća i drugi gospodarski subjekti, 
- ustanove i organizacije, 
- državni organi, političke i druge društvene organizacije te udruženja građana, 

odnosno sve registrirane Udruge s područja Općine Kršan. 
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Članak 12. 

 Prijedlozi se dostavljaju u pismenoj formi Komisiji za dodjelu javnih priznanja Općine 
Kršan (u daljnjem tekstu: Komisija), koju imenuje Općinsko vijeće. 
 Prijedlozi trebaju biti obrazloženi, a po potrebi popraćeni određenom dokumentacijom 
radi valjanog odlučivanja, te podneseni u roku 30 dana od dana upućivanja – objave javnog 
poziva ovlaštenim predlagačima. 

 
Članak 13. 

 Komisija putem javnog poziva ili na drugi način obavještava ovlaštene podnositelje o 
roku, uvjetima i drugim pitanjima vezanim uz podnošenje prijedloga. 
 
 

Članak 14. 
 Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Kršan donosi Općinsko vijeće na prijedlog 
Komisije.  
 Javna priznanja uručuje Općinski načelnik na svečanoj sjednici Općinskog vijeća. 
 
 

Članak 15. 
 Evidencija o proglašenju počasnog građanina Općine Kršan te evidencija o dodjeli 
godišnje nagrade vodi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan. 
 
 

Članak 16. 
 Ukoliko javno priznanje nije uručeno nagrađenom za vrijeme njegova života, uručit će 
se članovima njegove uže obitelji (bračni drug, djeca, roditelji), odnosno zakonskim 
nasljednicima. 
 

Članak 17. 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Kršan da donese po potrebi upute za 
provođenje ove Odluke. 
 

Članak 18. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke, izvan snage stavlja se Odluka o javnim priznanjima 
i nagradama Općine Kršan (“Službene novine Grada Labina i Općina Kršan, Nedešćina, 
Pićan i Raša” br. 4/1996). 
 

 
Članak 19. 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u ''Službenom glasilu Općine 
Kršan''. 
  
            

   Predsjednik  Općinskog vijeća 
 

            Zdravko Vidak 
                                                                     
DOSTAVITI: 
1. Općinski načelnik Općine Kršan, ovdje, 
2. Arhiva akata Općinskog vijeća, ovdje, 
3. a/a ovdje, uz KLASU: _________________. 
 
 



O b r a z l o ž e n j e 

uz prijedlog Odluke  

o javnim priznanjima i nagradama Općine Kršan 

 

 

1 / PRAVNA OSNOVA 

Pravna osnova za donošenje ovog akta su: 

 - članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 

19/13 – pročišćeni tekst),  

- članak 19. Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 6/09, 05/13.)  

- članak 85. i 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan 

br. 07/09, 07/13, 13/13, 05/15.), 

 

 

2 / OSNOVNA PITANJA KOJA SE DEFINIRAJU OVOM ODLUKOM 

Odlukom o javnim priznanjima i nagradama Općine Kršan uređuju se vrste javnih priznanja, 

uvjeti za njihovo dodjeljivanje, kriteriji i postupak njihove dodjele, utvrđuju se tijela koja 

provode postupak i dodjelu priznanja, vrijeme njihove dodjele i ostala pitanja od značaja. 

 

 

3 / TEKST NACRTA AKTA 

Prijedlog nacrta Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Kršan priložen je u 

privitku. 

 

 

4 / FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE 
Za provođenje Odluke javnim priznanjima i nagradama Općine Kršan financijska sredstva 

predvidjeti će se u Proračunu Općine Kršan. 

  

 

 

 Slijedom navedenog, a temeljem izrađenog prijedloga,  predlaže se Općinskom vijeću 

Općine Kršan usvajanje Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Kršan u tekstu 

kako je predloženo. 

 

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN 

 

 

 

 

 
 
 
 


