
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SVETA NEDELJA 
Komisija za dodjelu priznanja 
KLASA: 061-01/22-01/002 
URBROJ: 2163-32-03-22-3 
Nedešćina, 13. rujna 2022. 
 
 
Na temelju članka 17. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Općine Sveta Nedelja („Službene 
novine Općine Sveta Nedelja“, broj 4/10. i 11/15). i članka 9. Odluke o osnivanju, sastavu i 
djelokrugu radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine 
Sveta  Nedelja“,  broj  12/21)  Komisija  za  dodjelu  priznanja  Općinskog  vijeća  Općine 
Sveta Nedelja dana 13. rujna 2022. godine objavljuje 
 
 

 JAVNI POZIV 
na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja 

Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu 
 

 
I. 

 
Pozivaju se ovlašteni predlagatelji na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja 
Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu pod uvjetima i u rokovima navedenim u ovom Javnom 
pozivu. 

 
II. 

 
Javna priznanja Općine Sveta Nedelja i uvjeti za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih 
priznanja su: 
 
 

1. Imenovanje počasnim građaninom Općine Sveta Nedelja 
 
Počasnim građaninom Općine Sveta Nedelja može se imenovati fizička osoba koja nema 
prebivalište na području Općine Sveta Nedelja, a istakla se naročitim zaslugama za Općinu 
Sveta Nedelja. 
 
Počasnim građaninom može se imenovati građanin Republike Hrvatske i druge države koji je 
osobito zaslužan za napredak i promicanje ugleda Općine Sveta Nedelja u Republici 
Hrvatskoj, a i izvan državnih granica. 
 
 

2. Priznanje Općine Sveta Nedelja za životno djelo 
 
Priznanje Općine Sveta Nedelja za životno djelo  može se dodijeliti jednoj fizičkoj osobi 
godišnje ukoliko joj do sada nije bilo dodijeljeno. 
 



Priznanje za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je 
pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan 
doprinos razvoju Općine Sveta Nedelja iz područja kulture, gospodarstva (turizam, 
ugostiteljstvo i dr), znanosti, odgoja i prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, 
sporta i tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša. 
 
 

3. Priznanje Općine Sveta Nedelja 
 
Priznanje Općine Sveta Nedelja je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim osobama, 
grupi fizičkih osoba (ako je ostvarenje odnosno doprinos koji se priznaje rezultat njihovog 
zajedničkog rada) te pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja 
u domeni gospodarstvenog, kulturnog i društvenog života Općine Sveta Nedelja odnosno za 
dostignuća i osobite rezultate iz područja kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr), 
znanosti, odgoja i prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta i tjelesne 
kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša. 
 
U slučaju dodjeljivanja priznanja Općine Sveta Nedelja fizičkoj osobi vrednuju se njezina 
postignuća i doprinos ostvareni u godini koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje priznanje. 
 
Godišnje se može dodijeliti najviše tri Priznanja Općine Sveta Nedelja fizičkim i pravnim 
osobama, s time da se navedeno ograničenje ne odnosi na slučaj kada se isto dodjeljuje grupi 
fizičkih osoba. 
 

III. 
 
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Nedelja iz točke I. ovog Javnog poziva 
mogu podnijeti najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja, radna tijela 
Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja, osim Komisije za dodjelu priznanja, ovlaštena tijela 
pravnih osoba i udruga građana. 
 
Ovlašteni  predlagatelji iz prethodnog stavka ne mogu za dodjelu javnih priznanja Općine 
Sveta Nedelja predložiti samog predlagatelja, vlastite članove odnosno zaposlenike. 
 

IV. 
 
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se Komisiji za dodjelu priznanja Općinskog vijeća 
Općine Sveta Nedelja, u pisanom obliku, a treba sadržavati: 
 

• podatke o podnositelju prijedloga (do jedne stranice) 

• privolu podnositelja prijedloga da se njegovi osobni podaci sadržani u prijedlogu za 
dodjelu javnih priznanja mogu koristiti isključivo za potrebe provedbe postupka za 
dodjelu javnih priznanja (ako su podnositelji prijedloga za dodjelu javnih priznanja 
vijećnici ili radna tijela Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja privola nije potrebna) 

• iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata 
za dodjelu javnog priznanja Općine Sveta Nedelja, prosudbu postignutih rezultata uz 
odgovarajuću dokumentaciju (do dvije stranice) 

• životopis kandidata za fizičku osobu (do jedne stranice) 

• vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže. 
 
Uz  prijedlog  za  dodjelu  javnih  priznanja  podnositelj  prijedloga  dužan  je za svakog 
predloženog kandidata za dodjelu javnog priznanja dostaviti pisanu privolu kandidata da se 
njegovi osobni podaci sadržani u prijedlogu za dodjelu javnog priznanja mogu koristiti 
isključivo u svrhu provedbe postupka za dodjelu javnih priznanja po ovom Javnom pozivu. 



Na zahtjev Komisije za dodjelu priznanja podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno 
zatražene dopunske podatke i dokumentaciju. 
 
Nepotpune i nepravovremene prijedloge Komisija za dodjelu priznanja neće razmatrati. 
 

V. 
 
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Nedelja iz točke IV. ovog Javnog poziva 
dostavlja  se  putem  pošte  ili neposredno u pisarnicu Općine Sveta Nedelja, na adresu: 
Općina Sveta Nedelja, Komisija za dodjelu priznanja, Nedešćina, Nedešćina 103, s naznakom 
“Za dodjelu javnog priznanja Općine Sveta Nedelja“, najkasnije do dana 21. rujna 2022. 
godine.  
 

VI. 
 
Komisija za dodjelu priznanja razmotrit će dostavljene prijedloge za dodjelu javnih priznanja 
Općine Sveta Nedelja, sastavit će i utvrditi konačan prijedlog s obrazloženjem za svakog 
kandidata i uputiti ga Općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja. 
 
Komisija za dodjelu priznanja može, uz suglasnost podnositelja prijedloga, promijeniti vrstu 
javnog priznanja za koje se kandidat predlaže te Općinskoj načelnici dati prijedlog za dodjelu 
Zahvalnice Općine Sveta Nedelja. 
 
Komisija za dodjelu priznanja može, uz suglasnost podnositelja prijedloga, odrediti područje 
iz kojeg se kandidatu predlaže dodijeliti javno priznanje. 
 
Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Sveta Nedelja iz točke II. ovog Javnog poziva, na 
prijedlog Komisije za dodjelu priznanja, donosi Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja. 
 
 
 
 
                                                                                                                Predsjednik 
                                                                                                 Komisije za dodjelu priznanja 
 
                                                                                                            Patricij Načinović, v.r. 

 


