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GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

11.
Na  temelju  odredbe  članka  8.  stavka  2.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) te 
članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko vijeće Grada 
Buzeta na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2011. godine donosi

ODLUKU
o javnim priznanjima Grada Buzeta

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom se određuju javna priznanja Grada Buzeta, uvjeti, kriteriji, postupak i način njihovog 
dodjeljivanja te druga pitanja od važnosti za dodjelu javnih priznanja Grada Buzeta.

Članak 2.
Grad Buzet dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim osobama radi odavanja priznanja za iznimna 
postignuća i doprinos u javnom djelovanju od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Buzeta, a 
osobito iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i umjetnosti, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i 
obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA, UVJETI I NAČIN NJIHOVE DODJELE

Članak 3.
(1) Javna priznanja Grada Buzeta su:

- Nagrada Grada Buzeta za životno djelo,
- Proglašavanje počasnim građaninom Grada Buzeta,
- Zlatni grb Grada Buzeta,
- Godišnja nagrada Grada Buzeta, te
- Pohvalnica Grada Buzeta.

(2) Odluku o dodjeli  javnih priznanja Grada Buzeta za svaku kalendarsku godinu donosi Gradsko 
vijeće Grada Buzeta (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).

1. Nagrada Grada Buzeta za životno djelo

Članak 4.
(1)  Nagrada Grada Buzeta za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za 
cjelokupno postignuće na području gospodarstva, znanosti, kulture i umjetnosti, zdravstva i socijalne 
skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša ili drugih oblika društvenog života,  
koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Buzeta.
(2) Nagrada Grada Buzeta za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području 
Grada Buzeta ili  koja  je  na području  Grada Buzeta  provela  značajan  dio  života  tijekom kojeg  je 
postigla izuzetna ostvarenja zbog kojih joj se dodjeljuje javno priznanje.
(3) Godišnje se može dodijeliti jedna Nagrada Grada Buzeta za životno djelo.

2. Počasni građanin Grada Buzeta

Članak 5.
(1)  Počasnim građaninom Grada Buzeta može biti  proglašen državljanin  Republike Hrvatske  ili 
strani državljanin koji  je svojim radom, znanstvenim, društvenim ili  političkim djelovanjem značajno 
pridonio napretku i promicanju ugleda Grada Buzeta u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
(2)  Počasnim građaninom Grada Buzeta ne može biti  proglašena osoba koja ima prebivalište  na 
području Grada Buzeta.
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3. Zlatni grb Grada Buzeta

Članak 6.
(1) Zlatni grb Grada Buzeta je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj 
osobi za izuzetne zasluge i rezultate te izniman doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada  
Buzeta u svim područjima gospodarskog i društvenog života.
(2) Godišnje se, u pravilu, dodjeljuje jedan Zlatni grb Grada Buzeta.

4. Godišnja nagrada Grada Buzeta

Članak 7.
Godišnja nagrada Grada Buzeta je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili 
pravnoj osobi za doprinos i postignuća koja su od osobitog značaja za Grad Buzet, a ostvarena su 
tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

5. Pohvalnica Grada Buzeta

Članak 8.
Pohvalnica Grada Buzeta je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj 
osobi za izuzetne rezultate postignute u sportskim, obrazovnim i drugim natjecanjima, te za izuzetne 
rezultate postignute u sustavu redovitog obrazovanja, ostvarene tijekom posljednje dvije godine koje 
prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

6. Dodatne odredbe

Članak 9.
(1)  Uz  redovita  javna  priznanja,  pravnim  osobama i  udruženjima građana  koja  imaju  sjedište  na 
području  Grada Buzeta  Gradonačelnik,  na  prijedlog  Odbora  za  javna  priznanja  Grada  Buzeta  (u 
daljnjem  tekstu:  Odbor),  dodjeljuje  posebnu  zahvalnicu  za  svakih  25  godina  dugogodišnjeg 
neprekidnog rada i djelovanja na području Grada Buzeta (jubilarna nagrada).
(2)  Jubilarna  nagrada  uručuje  se,  u  pravilu,  na  prigodnoj  svečanosti  u  sjedištu  pravne  osobe  ili 
udruženja građana.
(3) Dan uručivanja jubilarne nagrade u pravilu se određuje na dan ili u danima nakon obljetnice koja je 
povod za dodjelu jubilarne nagrade.

Članak 10.
Uz redovita javna priznanja, pojedinim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama Gradonačelnik ili 
Gradsko vijeće može dodijeliti zahvalnicu ili drugo priznanje za razne donacije, pomoći ili druga djela 
poduzeta u iznimnim okolnostima ili  povodom iznimnih događaja  koji  su  bili  od osobita  utjecaja  i  
značaja  na  područje  Grada  Buzeta,  odnosno  u  slučaju  posebnih  okolnosti  uslijed  kojih  nije  bilo 
moguće dodijeliti jedno od javnih priznanja iz članaka 4. - 8. ove Odluke u postupku dodjele javnih  
priznanja.

Članak 11.
(1) Pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi godišnje se može dodijeliti samo jedno javno priznanje Grada 
Buzeta iz članaka 4. - 8. ove Odluke.
(2) Pojedinoj fizičkoj osobi može se samo jednom dodijeliti Nagrada Grada Buzeta za životno djelo.  
Pojedina fizička osoba može samo jednom biti proglašena počasnim građaninom Grada Buzeta.
(3) Javna priznanja ne mogu se dodijeliti dužnosnicima Grada Buzeta za njihovu djelatnost za vrijeme 
dok obnašaju dužnost. Javna priznanja ne mogu se dodijeliti fizičkim osobama za obavljanje poslova 
radnog mjesta.
(4) Na temelju dodijeljenih priznanja iz ove Odluke ne stječu se posebna prava.

III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Članak 12.
(1) Postupak podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja pokreće Odbor.
(2) Odbor ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 člana. Predsjednik i zamjenik predsjednika 
Odbora imenuju se iz redova članova Gradskog vijeća.
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(3) Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Odbora imenuje Gradsko vijeće na vrijeme od 4 
godine.
(4) Odbor radi i  odlučuje na nejavnim sjednicama. Pri odlučivanju ili  utvrđivanju stava o pojedinim 
pitanjima iz svojeg djelokruga Odbor može donositi zaključke. Zaključci Odbora donose se većinom 
glasova svih članova.
(5) Način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, djelokrug, sastav i način rada, te druga pitanja  
od značaja za rad Odbora uređuju se analognom primjenom odredaba Poslovnika o radu Gradskog 
vijeća.

Članak 13.
(1)  Postupak  dodjele  javnih  priznanja  pokreće  se  raspisivanjem  javnog  poziva  za  predlaganje 
kandidata. Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Buzeta, u lokalnom javnom glasilu i na 
web stranici Grada Buzeta najkasnije do 15. lipnja tekuće godine. Postupak raspisivanja javnog poziva 
za dodjelu javnih priznanja Grada Buzeta u pravilu se raspisuje jednom godišnje.
(2) Tekst javnog poziva obvezatno sadrži opće uvjete koje ova Odluka propisuje za dodjelu pojedinih 
javnih priznanja, podatke o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog i rokove za podnošenje 
prijedloga. Rok za podnošenje prijedloga ne smije biti kraći od 21 dana.

Članak 14.
(1)  Pravo podnošenja  prijedloga za dodjelu Zlatnog grba Grada Buzeta,  Godišnje nagrade Grada 
Buzeta i Pohvalnice Grada Buzeta imaju fizičke i pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na 
području Grada Buzeta, skupine građana, mjesni odbori, radna tijela, drugi neformalni organizacijski  
oblici udruženja građana na području Grada Buzeta, Gradonačelnik Grada Buzeta i Gradsko vijeće 
Grada Buzeta.
(2) Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Buzeta za životno djelo i za proglašenje 
Počasnim građaninom Grada Buzeta imaju Gradonačelnik Grada Buzeta i najmanje trećina članova 
Gradskog vijeća.

Članak 15.
(1) Prijedlog za dodjelu javnog priznanja podnosi se u pisanom obliku na obrascu kojeg propisuje 
Odbor.
(2) Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja obvezatno sadrži sljedeće podatke:

- ime i prezime odnosno naziv, te prebivalište odnosno sjedište podnositelja prijedloga,
- osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o 

osobi, te
- iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela 

javnog priznanja.
(3) Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, 
prikaze,  stručne  kritike  i  ocjene,  natjecateljske  rezultate  i  slično)  kojom  se  potvrđuju  navodi  iz  
prijedloga.
(4) Uz prijedlog predlagatelj je obvezan priložiti potvrdu, ovjeru ili drugi oblik dokaza iz kojeg će biti  
jasno vidljivo da je predložena osoba prihvatila kandidaturu za javno priznanje.
(5) Na traženje Odbora, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Članak 16.
Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama ove Odluke ili odredbama javnog poziva iz članka 
12. ove Odluke neće se uzeti u razmatranje.

Članak 17.
Po isteku roka iz članka 12. ove Odluke Odbor razmatra i proučava sve prispjele prijedloge ovlaštenih 
predlagatelja i priloženu dokumentaciju, obavlja potrebne konzultacije i prikuplja potrebne dopunske 
podatke i dokumentaciju te sastavlja konačan prijedlog s vrstom priznanja i obrazloženjem za svakog 
kandidata i upućuje ga Gradskom vijeću.

Članak 18.
(1)  U  interesu  zaštite  ugleda  kandidata  za  priznanja  i  neovisnosti  tijela  koje  sudjeluje  u  pripremi 
odlučivanja  o javnim priznanjima,  postupak prikupljanja  prijedloga za  dodjelu  priznanja  i  pripreme 
konačnog prijedloga iz članka 16. stavak 1. ove Odluke odvija se bez uvida javnosti.
(2)  Iznimno  od  općih  rokova  koji  se  određuju  Poslovnikom  o  radu  Gradskog  vijeća,  pravo  na 
pravovremenu dostavu konačnog prijedloga iz članka 16. stavak 1. ove Odluke i njegovih priloga koji  
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zajednički  čine materijal  za predloženu točku dnevnog reda na sjednici  Gradskog vijeća ostvaruju 
članovi Gradskog vijeća, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i Ured gradonačelnika kao stručna 
služba Gradskog vijeća.

IV. POSTUPAK DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 19.
(1) Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Buzeta donosi Gradsko vijeće.
(2) Odluka iz prethodnog stavka ovog članka objavljuje se u „Službenim novinama Grada Buzeta“.

Članak 20.
(1) Dobitniku Nagrade Grada Buzeta za životno djelo, osobi proglašenoj Počasnim građaninom Grada 
Buzeta i dobitniku Zlatnog grba Grada Buzeta dodjeljuje se posebna plaketa.
(2)  Dobitnicima  javnih  priznanja  Grada  Buzeta  dodjeljuje  se  povelja  u  obliku  pisane  isprave  o 
dodijeljenom priznanju. Povelju potpisuju predsjednik Gradskog vijeća i Gradonačelnik Grada Buzeta.
(3) Ako se priznanje dodjeljuje stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi, tekst povelje iz stavka 2. ovog članka 
ispisuje se na hrvatskom jeziku i na jeziku dobitnika priznanja.

Članak 21.
(1) Javna priznanja Grada Buzeta u pravilu se dobitnicima uručuju na svečanoj sjednici Gradskog 
vijeća koja se održava povodom Dana Grada Buzeta.
(2) Iznimno, u opravdanim slučajevima priznanja se mogu dodijeliti i u drugim svečanim prigodama i to  
na prigodnim svečanostima, u tijeku protokola Gradskog vijeća ili Gradonačelnika, prilikom službenog 
posjeta i uzvratnih susreta, prilikom svečanog prijma kojeg priređuje Gradonačelnik Grada Buzeta ili  
predsjednik Gradskog vijeća, te u drugim svečanim prigodama.
(3) Javna priznanja u ime Grada Buzeta u pravilu dodjeljuje Gradonačelnik Grada Buzeta. 

Članak 22.
(1) Priznanja koja se dodjeljuju posmrtno ili  nestaloj  osobi predaje se članovima obitelji  te osobe. 
Članovima obitelji, prema ovoj Odluci smatraju se djeca, bračni drug, unuci, roditelji, braća i sestre, te 
djedovi i bake osobe kojoj je dodijeljeno priznanje.
(2) Priznanje koje je dodijeljeno osobi koja nema članove obitelji čuva se u Uredu gradonačelnika ili se 
predaje nadležnom državnom arhivu.

Članak 23.
U Uredu gradonačelnika ustrojava se očevidnik dobitnika javnih priznanja Grada Buzeta.

V. POSTUPAK OPOZIVA DODIJELJENOG JAVNOG PRIZNANJA

Članak 24.
(1) Ako se osoba koja je dobila priznanje pokaže nedostojnom takvog priznanja i počasti, Gradsko 
vijeće  može,  po  prijedlogu  za  opoziv  i  prethodnom  mišljenju  Odbora  donijeti  odluku  o  opozivu 
dodijeljenog priznanja.
(2) Priznanje će se naročito opozvati ukoliko je dobitnik priznanja pravomoćno osuđen na bezuvjetnu 
kaznu zatvora od najmanje godinu dana za kaznena djela: protiv života i tijela, protiv slobode i prava 
čovjeka  i  građanina,  protiv  dostojanstva  osobe  i  morala,  protiv  braka,  obitelji  i  mladeži,  protiv 
gospodarstva, protiv imovine, protiv pravosuđa, protiv javnog reda i pravnog poretka, protiv službene 
dužnosti  i  javnih  ovlasti,  protiv  Republike  Hrvatske,  odnosno  ukoliko  je  pravomoćno  osuđen  na 
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri godine za druga kaznena djela.

Članak 25.
(1) Prijedlog za opoziv priznanja mogu podnositi ovlašteni predlagatelji za njezinu dodjelu.
(2)  Prijedlog  iz  prethodnog  stavka  mora  sadržavati:  ime  i  prezime,  odnosno  naziv  podnositelja, 
prebivalište  ili  sjedište  podnositelja,  navođenje  osobnih  imena ili  naziva  osobe na koju  se  opoziv 
odnosi uz ispis njenih osobnih podataka, navođenje naziva priznanja za koje se podnosi opoziv, te 
razlozi opoziva priznanja uz iscrpno obrazloženje.

Članak 26.
(1)  Odluka  o  opozivu  priznanja  iz  članka  23.  stavak  1.  ove  Odluke  objavljuje  se  u  „Službenim 
novinama Grada Buzeta“.
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(2) Odbor pisanim putem dostavlja osobi navedenu odluku i obavještava je o pravima i obvezama u 
svezi opoziva priznanja.
(3) Osoba kojoj je dostavljena odluka o opozivu javnog priznanja iz članka 23. stavak 1. ove Odluke, 
ne smije se predstavljati kao osoba kojoj je Grad Buzet dodijelio priznanje, niti koristiti bilo koje pravo 
koje takve osobe ostvaruju, a dodijeljeno priznanje može zadržati ili vratiti prema osobnoj savjesti.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.
(1) Izgled, oblik i način izrade svih priznanja propisanih ovom Odlukom na prijedlog Odbora utvrđuje  
Gradonačelnik Grada Buzeta posebnom odlukom koja se objavljuje u „Službenim novinama Grada 
Buzeta“.
(2)  Priznanja  iz  članka 3.  ove Odluke nisu u  pravnom prometu.  Javno nošenje,  izrada i  uporaba 
znakova i drugih predmeta sličnih priznanjima iz članka 3. ove Odluke nije dopuštena. Priznanja mogu 
isticati samo njihovi nositelji. Priznanja se ne smiju nositi i isticati na način i u prigodama u kojima bi se 
vrijeđali ugled i dostojanstvo Grada Buzeta.
(3)  Gradonačelnik  Grada  Buzeta  svojim  zaključkom utvrđuje  visinu  vrijednosti  dara  koji  se  može 
dodijeliti dobitnicima javnih priznanja uz povelju iz članka 19. stavak 2. ove Odluke.
(4)  Iznimno,  Gradonačelnik  Grada  Buzeta  svojom  odlukom  može  za  pojedine  aktivnosti  utvrditi 
prigodna priznanja i darove sa svrhom poticanja građana i pravnih osoba za ciljano uključivanje u 
određene aktivnosti i projekte Grada Buzeta.

Članak 28.
(1) Postojeće radno tijelo Gradskog vijeća koje provodi postupak za dodjelu javnih priznanja sukladno 
ovoj Odluci zadržava naziv i djelokrug rada do isteka mandata na koje je imenovano.
(2) Zadužuje se Ured gradonačelnika da u roku od 6 mjeseci pripremi prijedlog za usklađenje Odluke 
o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Buzeta s odredbama ove Odluke u dijelu koji  se 
odnosi na Odbor za javna priznanja.

Članak 29.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priznanjima Grada Buzeta („Službene 
novine Grada Buzeta“, broj 5/94).

Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.

KLASA: 021-05/11-01/19
URBROJ: 2106/01-01-11-1
Buzet, 24. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

    PREDSJEDNIK
  Dario Krivičić, v. r.

Na temelju članka 38. stavak 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99. i 
35/08.), članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), te članka 21. 
Statuta Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet („Službene novine Grada Buzeta“,  broj  
1/03. i  9/10.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2011. godine 
donijelo

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet

1. Mirjana Pavletić,  prof.,  iz  Roča, Stanica Roč 1,  imenuje se za ravnatelja Pučkog 
otvorenog učilišta “Augustin Vivoda” Buzet na mandat od 4 godine.
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2. Mandat imenovane započinje s danom 24. ožujka 2011. godine.

3. Ovo rješenje bit će objavljeno u „Službenim novinama Grada Buzeta“.

KLASA: 021-05/11-01/20
URBROJ: 2106/01-01-11-1
Buzet, 24. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

    PREDSJEDNIK
  Dario Krivičić, v. r.
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