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KLASA: 021-05/18-01/____ 

URBROJ:238/11-01/4-18-___    PRIJEDLOG, TOČKA 7. 
Jakovlje, ____. siječnja  2018.  
 
 
 Na temelju članka 31. Statuta općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 

2/13) Općinsko vijeće Općine Jakovlje na ____. sjednici održanoj dana _______ siječnja 
2018.  godine donijelo je  

 
ODLUKU 

o javnim priznanjima Općine Jakovlje 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom ustanovljavaju se vrste javnih priznanja Općine Jakovlje, uvjeti pod 

kojim se ona dodjeljuju i postupak dodjele. 
 

Članak 2. 
 Javna priznanja Općine Jakovlje su: 
 - povelja 
 - plaketa 
 - diploma 
 - nagrada 
 - zahvalnica 
 

Članak 3. 
 Povelja Općine Jakovlje dodjeljuje se pojedincima, javnim i drugim ustanovama, 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i u inozemstvu, državnim 
tijelima i drugim institucijama za njihove izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose razvitku 
Općine Jakovlje ili ako na neki drugi način trajno zaduže općinu u oblasti stvaralaštva i 
suradnje. 

 
Članak 4. 

 Plaketa, diploma i nagrada Općine Jakovlje dodjeljuje se društvima, ustanovama, 
udrugama građana te građanima s područja Općine Jakovlje koji su se svojim radom i 
zalaganjem naročito istaknuli u gospodarskoj, kulturnoj, umjetničkoj, sportskoj i drugoj oblasti 
života. 

 
Članak 5. 

 Zahvalnica Općine Jakovlje dodjeljuje se pravnim i fizičkim osobama za razne 
donacije i pomoći Općini Jakovlje, kao i za druge slične aktivnosti i oblike suradnje. 
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Članak 6. 
  Priznanja iz članka 2. ove Odluke dodjeljuju se jednom godišnje i to posebnim 
 Zaključkom Općinskog vijeća, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja. 

 
Članak 7. 

  Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Općinsko vijeće.  
  Načelnik Općine po položaju je predsjednik Povjerenstva.  
  Predsjednik Općinskog vijeća po položaju je član Povjerenstva.  
  Preostala tri člana biraju se iz redova članova Općinskog vijeća.  

 
Članak 8. 

 Postupak za dodjelu javnih priznanja svake godine pokreće Povjerenstvo za dodjelu 
javnih priznanja, javnim pozivom. 

 Povjerenstvo utvrđuje rokove za dostavu prijedloga, razmatra prispjele prijedloge, 
sastavlja konačni prijedlog Zaključka s kratkim obrazloženjem za svakog kandidata i upućuje 
ga Općinskom vijeću na raspravu i donošenje.  

 
Članak 9. 

  Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje mogu dati: članovi Općinskog 
vijeća, Općinski načelnik, te pravne i fizičke osobe s područja Općine Jakovlje.  

 Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje potrebno je detaljno obrazložiti. 
 

Članak 10. 
 Javna priznanja iz članka 2. ove Odluke dodjeljuju se prigodom obilježavanja Dana 

Općine ili u drugim svečanim prigodama. 
 

Članak 11. 
 Javna priznanja uručuju Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća. 
 

Članak 12. 
 Izgled, oblik i tekst javnih priznanja iz članka 2. ove Odluke utvrđuje Općinski 

načelnik. 
 

Članak 13. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim priznanjima Općine 

Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 2/03, 8/09 i 1/13).  
 

Članak 14. 
 Ova Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana donošenja, a objavitće se u 

Službenom glasniku Općine Jakovlje.  
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                             

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JAKOVLJE 

 
Marijan Capek 


