
Na temelju članka 27. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Križevaca ("Službeni 

vjesnik Grada Križevaca", broj 4/09, 1/13, 1/14, 2/14, 5/14. i 1/21), Odbor za Statut, 

Poslovnik i propise, na sjednici održanoj 16. siječnja 2023. utvrdio je pročišćeni tekst Odluke 

o javnim priznanjima Grada Križevaca. 

Pročišćeni tekst Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca obuhvaća tekst: 

Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 

3/06), Odluku o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca („Službeni vjesnik 

Grada Križevaca“, broj 1/09) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima 

Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 7/22) 

Pročišćeni tekst Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca objavit će se u 

„Službenom vjesniku Grada Križevaca“. 

 

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE 

 

KLASA: 024-02/23-01/0001 

URBROJ: 2137-02-01/3-23-2 

U Križevcima, 16. siječnja 2023. 

PREDSJEDNIK 

Igor Frbežar 

 

 

O D L U K U  

o javnim priznanjima Grada Križevaca 

(pročišćeni tekst) 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

 Ovom se Odlukom utvrđuju vrste javnih priznanja Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: 

javna priznanja), te se uređuju uvjeti i postupak njihove dodjele.  

 

Članak 2. 

 

 Javna se priznanja mogu  dodjeljivati građanima Grada Križevaca i drugim 

osobama, njihovim udrugama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama, za 

uspjehe u radu i djelovanju kojima doprinose razvoju i ugledu Grada Križevaca i pojedinih 

njegovih djelatnosti te u znak počasti i zahvalnosti. 

 Javna se priznanja mogu dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim 

gradovima i međunarodnim organizacijama drugih država. 
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II. VRSTE I UVJETI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 

 

Članak 3. 

 

 Javna priznanja su: 

1. Proglašenje počasnim građaninom, 

2. Nagrada za životno djelo, 

3. Plaketa, 

4. Priznanje, 

5. Plaketa u vatrogastvu i  

6. Priznanje u vatrogastvu 

(Napomena: dopuna članka 3. točkama 5. i 6. stupila je na snagu 23. prosinca 2022., 

„Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj: 7/22) 

 

Članak 4. 

 

Počasnim građaninom Grada Križevaca može se proglasiti posebno zaslužna osoba, 

koja je svojim radom dala doprinos gospodarskom, kulturno-povijesnom ili općenito 

društvenom probitku, odnosno promicanju ugleda i položaja Grada Križevaca, te za razvoj 

Grada Križevaca ili pojedinih njegovih djelatnosti, koja nema prebivalište na području grada 

Križevaca. 

 Počasnim građaninom Grada Križevaca može se proglasiti i osoba koja je životom i 

radom povezana s Gradom Križevcima, te je posebno zaslužna za Grad Križevce i 

Republiku Hrvatsku u promicanju njezinog suvereniteta i samostalnosti. 

 Počasnom građaninu Grada Križevaca dodjeljuje se posebna povelja Grada. 

(Napomena: dopuna članka 4. stavka 1. stupila je na snagu 23. prosinca 2022., 

„Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj: 7/22) 

 

Članak 5. 

 

 Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima s područja Grada Križevaca za 

najviše zasluge na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, 

zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života Grada Križevaca. 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se za zasluge iz stavka 1. ako su one ostvarene 

izvan profesionalnog djelovanja pojedinca, a u iznimnim slučajevima može se dodijeliti i za 

postignuća pojedinca unutar svog područja rada kada ta postignuća moraju biti od iznimnog 

značaja za širu društvenu zajednicu na nacionalnoj razini i šire i/ili od opće koristi za cijelo 

društvo. 

 Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku povelje i novčane nagrade u iznosu od 

tri prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.   

Svake godine može se dodijeliti jedna nagrada za životno djelo. 

 Nagrada za životno djelo može se dodijeliti samo jedanput istoj osobi. 

(Napomena: dopuna članka 5. novim stavkom 2. stupila je na snagu 23. prosinca 

2022., „Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj: 7/22) 
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Članak 6. 

 

 Plaketa Grada Križevaca dodjeljuje se fizičkim odnosno pravnim osobama za iznimna 

postignuća, te promicanje znanosti, gospodarstva, prosvjete, umjetnosti, športa, zdravstva, 

socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života Grada Križevaca, te za trajnu, opće 

priznatu djelatnost kojom se znatno doprinosi razvoju Grada Križevaca u zemlji i inozemstvu.  

 Plaketa grada Križevaca je u obliku povijesnog grba Grada Križevaca. 

 Svake godine mogu se dodijeliti do tri plakete.  

Odredbe ovog članka ne primjenjuju se za rad i postignuća Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Križevaca i dobrovoljnih vatrogasnih društava, za koje se dodjeljuje se 

Plaketa u vatrogastvu sukladno odredbi članka 7.a 

(Napomena: dopuna članka 6. stavkom 4. stupila je na snagu 23. prosinca 2022., 

„Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj: 7/22) 

 

Članak 7. 

 

Priznanje Grada Križevaca se dodjeljuje za postignute višegodišnje uzorne uspjehe u 

radu kao i za iznimno postignuće u prethodnoj godini. 

Priznanje se dodjeljuje kao diploma. 

Svake godine može se dodijeliti do tri priznanja. 

Odredbe ovog članka ne primjenjuju se za rad i postignuća Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Križevaca i dobrovoljnih vatrogasnih društava, za koje se dodjeljuje se 

Priznanje u vatrogastvu sukladno odredbi članka 7.a 

(Napomena: izmjena članka 7. stavka 3. stupila je na snagu 23. prosinca 2022., 

„Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj: 7/22) 

(Napomena: dopuna članka 7. stavkom 4. stupila je na snagu 23. prosinca 2022., 

„Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj: 7/22) 

 

Članak 7.a 

 

Plaketa u vatrogastvu dodjeljuje se dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Javnoj 

vatrogasnoj postrojbi Grada Križevaca za dug i predan rad u zajednici. 

Pod pojmom „dug“ iz stavka 1. razumijeva se 50 godina rada. 

Plaketa u vatrogastvu može se dodijeliti neograničen broj puta istom dobrovoljnom 

vatrogasnom društvu te Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Križevaca za svakih idućih 50 

godina predanog rada u zajednici. 

Plaketa u vatrogastvu u obliku je povijesnog grba Grada Križevaca. 

 

Članak 7.b 

Priznanje u vatrogastvu dodjeljuje se uz 10. obljetnicu predanog rada u zajednici te 

dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Križevaca te za 

iznimno postignuće u prethodnoj godini. 

Priznanje u vatrogastvu može se dodijeliti neograničen broj puta istom dobrovoljnom 

vatrogasnom društvu ili Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Križevaca za svaku iduću 10. 

obljetnicu predanog rada u zajednici. 

Priznanje se dodjeljuje kao diploma. 
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(Napomena: dopuna Odluke člancima 7.a i 7.b stupila je na snagu 23. prosinca 2022., 

„Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj: 7/22) 

 

Članak 8. 

 

 Uvjeti za dodjelu javnih priznanja su:  

a) za pojedince:  

- da se radi o istaknutim pojedincima, koji su svojim kontinuiranim radom iz 

pojedinih područja dali izniman doprinos u promicanju Grada Križevaca,  

- da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled 

uzorna radnika i stručnjaka, te čestita čovjeka i građanina, 

 

 b) za pravne osobe;  

- da su ostvarile iznimne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u 

ukupnom gospodarskom i društvenom razvitku Grada Križevaca te dale 

doprinos promicanju ugleda Grada Križevaca. 

 

III. POSTUPAK DODJELE JAVNIH PRIZNANJA 

 

Članak 9. 

 

 Postupak za dodjelu javnih priznanja pokreće svake godine Odbor za dodjelu javnih 

priznanja (u daljnjem tekstu: Odbor), , upućivanjem javnog poziva (obavijesti) svim 

ovlaštenim predlagateljima za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja. 

Ovlašteni predlagatelji smatraju se: članovi Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog 

vijeća, Gradsko poglavarstvo, gradonačelnik, tijela mjesne samouprave, građani, udruge 

građana, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge osobe. 

Javni poziv objavljuje se i u medijima koje odredi Odbor. 

Javni poziv sadrži uvjete za dodjelu javnih priznanja i rok za podnošenje prijedloga 

koji ne može biti kraći od 15 dana. 

(Napomena: izmjene članka 9. stavka 1. stupile su na snagu 18. veljače 2009., 

„Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj: 1/09) 

(Napomena: izmjene članka 9. stavka 4. stupile su na snagu 18. veljače 2009., 

„Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj: 1/09) 

 

Članak 10. 

 

 Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati: 

 a) za pojedince: životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarene rezultate, 

 b) za pravne osobe: osnovne podatke o ustroju i djelatnosti te ostvarene rezultate 

rada. 

 Uz prijedlog se prilaže potrebna dokumentacija. 

 Na zahtjev Odbora predlagatelj je dužan dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju. 

 

Članak 11. 

 

Nakon provedene rasprave o podnijetim prijedlozima, Odbor utvrđuje prijedlog 

Odluke za dodjelu javnih priznanja koji upućuje Gradskom vijeću na donošenje. 
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Gradsko vijeće odlučuje isključivo o prijedlozima Odbora. 

 

Članak 12. 

 

Javna se priznanja dobitnicima uručuju, u pravilu, na svečanoj sjednici Gradskog 

vijeća prigodom Dana Grada Križevaca. 

Javna priznanja uručuju gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća. 

 

Članak 13. 

 

Oblik, sadržaj i opis javnih priznanja te druga pitanja koja su važna za javna priznanja 

utvrđuje Odbor. 

Za izradu idejnog rješenja pojedinog javnog priznanja Odbor može raspisati javni 

natječaj, odnosno zatražiti mišljenje stručnih osoba. 

 

Članak 14. 

 

O javnim priznanjima vodi se posebna evidencija u Stručnoj službi Grada . 

 

 

Članak 15. 

 

Stručne i administrativne poslove za Odbor obavlja Stručna služba Grada, a 

financijsko-računovodstvene Upravni odjel za gospodarstvo i financije. 

 

Članak 16. 

 

Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada. 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 17. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim priznanjima Grada 

Križevaca (Službeni vjesnik Grada Križevaca broj 1/95). 

 

Članak 18. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku 

Grada Križevaca». 


