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 Temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Lanišće („Službene novine Istarske 

županije“, broj: 5/19.) i članka 41. Statuta Općine Lanišće („Službene novine Općine 

Lanišće“, broj 6/17. i „Službene novine Istarske županije“, broj 9/18., 7/21., 20/21. i 22/21.), 

Odbor za javna priznanja raspisuje 

 

N A T  J E Č A J 

za dodjelu javnih priznanja Općine Lanišće 

 

I. 

  Pozivaju se pravne i fizičke osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih 

priznanja Općine Lanišće u 2022. godini. 

 

 Pravo na podnošenje prijedloga imaju: 

 Trgovačka društvo, 

 Ustanove, 

 Vjerske zajednice, 

 Političke stranke, 

 Udruge građana, 

 Građani pojedinačno, 

 Druge pravne osobe koje osobito pridonose razvoju Općine. 

 

II. 
  Radi odavanja priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za 

razvitak i ugled Općine Lanišće, a poglavito za naročite uspjehe u unaprjeđivanju 

gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unaprjeđivanja čovjekovog okoliša, sporta, tehničke 

kulture, zdravstva, zaštite i spašavanja i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti 

koje su tome usmjerene, Općina Lanišće dodjeljuje javna priznanja. 

 

III. 

  Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, općinama-

prijateljima, međunarodnim udrugama i organizacijama te udrugama i organizacijama drugih   

država ili njihovim tijelima. 

 

IV. 

 Javna priznanja Općine Lanišće su: 

1. Počasni građanin Općine Lanišće 

 

 Počasnim građaninom Općine Lanišće može se proglasiti državljanin Republike     



Hrvatske ili strani državljanin koji nema prebivalište na području općine Lanišće, a koji je 

svojim radom, znanstvenim, kulturnim, humanitarnim ili drugim naročitim zaslugama 

pridonio ugledu ili napretku Općine Lanišće. 

  Imenovanje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava. 

  Počast se može opozvati ako se osoba pokaže nedostojnom takve počasti. 

  Odluku o opozivu donosi Općinsko vijeće Općine Lanišće. 

  Počasnom građaninu dodjeljuje se svečana povelja Općine Lanišće. 

  Povelja se izrađuje u posebnoj grafičkoj opremi sa stiliziranim tekstom na podlozi na 

kojoj se ističe Grb Općine Lanišće. 

  Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Općine Lanišće. 

 

2. Nagrada Općine Lanišće za životno djelo 

Nagrada Općine Lanišće za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj 

osobi, neovisno o njenom prebivalištu, za iznimna postignuća iz članka 2. ovog natječaja. 

Nagrada Općine Lanišće za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za 

cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka u određenom 

području i/ili u svekolikom radu u društvenom životu te koje predstavlja izuzetan i osobito 

vrijedan doprinos razvoju ni ugledu Općine Lanišće. 

Nagrada Općine Lanišće za životno djelo se sastoji od prigodne plakete.  

 

3. Nagrada Općine Lanišće  

 Nagrada Općine Lanišće je javno priznanje koje se može dodijeliti za doprinos i 

postignuće iz članka 2. ovog natječaja, a ostvarena su u vremenskom periodu od posljednje 

dodjele javnih priznanja do dana objave ovog natječaja. 

 Nagrada Općine Lanišće dodjeljuje se fizičkoj ili pravnoj osobi neovisno o prebivalištu 

odnosno sjedištu. 

 Nagrada Općine Lanište se sastoji od prigodne plakete. 

 

4. Plaketa Općine Lanišće  

 Plaketa Općine Lanišće je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim 

osobama za osobite radne i poslovne rezultate te za doprinos i postignuća iz područja 

navedenih u članku 2. ovog natječaja. 

 

5. Grb Općine Lanišće 

 Grb Općine Lanišće je javno priznanje koje se dodjeljuje građanima Općine Lanišće, 

ostalim građanima Republike Hrvatske te građanima drugih zemalja, za zasluge za opći razvoj 

demokracije i napredak čovječanstva. Grb Općine Lanišće je u obliku male plakete. Plaketa 

je odljev Grba Općine Lanišće, a pod njih je ugraviran odgovarajući tekst. 

 

V. 

 Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Lanišće dostavljaju se Odboru za dodjelu 

javnih priznanja Općine Lanišće, u pisanom obliku s obrazloženjem i moraju sadržavati:  

 ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište 

podnositelja prijedloga, 

 osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih 

podataka o osobi, 

 naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te 

 obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela 

javnog priznanja Općine Lanišće. 



  Na traženje Odbora za javna priznanja, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i 

 dodatnu dokumentaciju. 

  Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama ovog natječaja neće se uzeti 

 u razmatranje. 

 

VI. 

 Tijekom jedne godine istoj pravnoj osobi ili pojedincu za iste zasluge može se 

dodijeliti samo jedno javno priznanje Općine Lanišće. 

      

VII. 
 Rok za dostavu prijedloga je do 18. travnja 2022. godine,  

 Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Lanišće, Lanišće 2, 52420 Buzet-, u 

zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE 

LANIŠĆE- NE OTVARAJ”. 

 Za sve obavijesti zainteresirani se mogu javiti osobno u prostorije Općine Lanišće na 

adresi Općina Lanišće, Lanišće 2, 52420 Buzet ili na službeni broj telefona: 052/661-060. 

 

VIII. 

 Konačnu odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Općinsko vijeće Općine Lanišće na 

temelju prijedloga Odbora za javna priznanja. 

 Javna priznanja uručuju predsjednica Općinskog vijeća i Općinska načelnica ili osobe 

koje predsjednica Općinskog vijeća ovlasti. 

 

IX. 
           Javna priznanja Općine Lanišće, za vrijeme trajanja mandata, ne dodjeljuju se  

dužnosnicima određenim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 

dužnosti, članovima Općinskog vijeća Općine Lanišće, te upravama trgovačkih društava i 

ravnateljima ustanova u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine Lanišće. 

 

 Predsjednica  

                                                                                                                    Irena Šverko, v.r. 
 

 


