
Na temelju članka 6. i 25. Statuta Općine Vižinada, Općinsko vijeće Općine Vižinada, na 

sjednici održanoj 23.  rujna 2002. godine, donosi  

 

P R A V I L N I K 

o javnim priznanjima Općine Vižinada 

 

Članak 1. 

 Ovim Pravilnikom se ustanovljavaju uvjeti pod kojima se dodjeljuju, izgled, oblik i 

postupak dodjele javnih priznanja, odnosno proglašenje počasnog građanina Općine Vižinada 

 

Članak 2. 

 Javna priznanja Općine Vižinada su: 

 - Plaketa Općine Vižinada 

 - Zahvalnica i 

 - Priznanje počasnom građaninu Općine Vižianda. 

 

Plaketa Općine Vižinada 

Članak 3. 

 Plaketa Općine Vižinada dodjeljuje se povodom  30. rujna Dana Općine Vižinada – 

blagdana Sv. Jeronima i to fizičkim i pravnim osobama iz zemlje i inozemstva, koje u svom 

radu i djelovanju značajno doprinose promicanju interesa Općine Vižinada. 

 

Članak 4. 

 Najviše se može dodijeliti dvije Plakete Općine Vižinada, odnosno ako kandidati ne 

udovoljavaju predviđenim uvjetima iz ovog Pravilnika ista se za dotičnu godinu neće 

dodijeliti. 

 

 Zahvalnica 

 

Članak 5. 

 Zahvalnica se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za značajnije donacije i pomoći 

Općini Vižinada, kao i za druge slične aktivnosti. 

 

Počasni građanin Općine Vižinada 

 

Članak 6. 

 Osobu iz zemlje i inozemstva koja se svojim višegodišnjim radom i aktivnošću istakla 

u doprinosu razvitka Općine Vižinada ili na drugi način zadužila građane Općine Vižinada, 

Općinsko vijeće Općine Vižinada može u skladu sa Zakonom i Statutom Općine Vižinada 

proglasiti počasnim građaninom Općine Vižinada. 

 O priznanju počasnog građanina Općine Vižinada izdaje se posebna Povelja. 

 Uz Povelju o proglašenju, počasnom građaninu uručuje se grb i zastava Općine 

Vižinada  

 

Članak 7. 

 Izgled, oblik, dimenzije i tekst javnih priznanja: 

 

Plaketa Općine Vižinada – je metalna, srebrne boje, pravokutnog oblika dimenzija 

20x160mm, sljiedećeg sadržaja: 

Općina Vižinada 



Prijedlog 
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Grb Općine Vižinada 

(tekst velikim slovima) Plaketa Općine Vižinada 

(posebnim slovima) Ime i prezime, odnosno naziv 

dobitnika 

Vižinada, datum dodjele 

Potpis predsjednika OV 

 Sadržaj teksta je dvojezičan 

 

 Sastavni dio Plakete je Odluka o dodjeli priznanja. 

 

Zahvalnica Općine Vižinada: - je tiskana na dvostraničnom pergament papiru, 

formata A3, sljedećeg sadržaja: 

 

 Naslovna stranica: Grb Republike Hrvatske 

 Tekst:   Tekst: Republika Hrvatska 

    Grb Općine Vižinada 

    Tekst: Općina Vižinada 

 

 Unutarnja stranica: Tekst: Općinsko vijeće Općine Vižinada dodjeljuje 

 

   ZAHVALNICU OPĆINE VIŽINADA 

    (posebnim slovima) Ime i prezime, odnosno naziv dobitnika 

   razlog dodjele iz 5. članka ovog Pravilnika 

 

   (grafika) trg Sv. Jeronima u Vižinadi 

   Mjesto i datum dodjele 

   potpis Predsjednik OV 

 

 Sadržaj teksta je dvojezičan 

 

Počasni građanin Općine Vižinada; Izgled, oblik i tekst priznanja počasnog 

građanina, definirat će se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

 

 

Članak 8. 

 Javna priznanja dodjeljuje Općinsko vijeće Općine Vižinada posebnom odlukom na 

prijedlog Povjerenstva od tri člana, kojeg imenuje Općinsko vijeće, kao stalno radno tijelo.  

 

Članak 9. 

 Kandidata za javna priznanja Općine Vižinada mogu predlagati članovi Općinskog 

vijeća, predsjednik Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća, te pravne i fizičke osobe 

s područja Općine Vižinada. 

 Predlagači iz prethodnog stavka su dužni svoj prijedlog dostaviti Povjerenstvu Općine 

Vižinada uz pismeno obrazloženje, u pravilu svake godine najkasnije do 01. rujna. 

 Povjerenstvo može uputiti i poseban javni poziv svim predlagačima za Plaketu Općine 

Vižinada radi dostave prijedloga kandidata. 

 

 Povjerenstvo razmatra prispjele prijedloge, sastavlja konačan prijedlog s posebnim 

kratkim obrazloženjem za svakog kandidata i upućuje ga Općinskom vijeću na prihvaćanje. 

 



Prijedlog 
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Članak 10. 

 Plaketa Općine Vižinada uručuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom 

30. rujna Dana Općine Vižinada – blagdana Sv. Jeronima. 

 Zahvalnica Općine Vižinada i Priznanje počasnom građaninu Općine Vižinada 

uručuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom 30. rujna Dana Općine Vižinada – 

blagdana Sv. Jeronima ili za tu prigodu posebnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Vižinada. 

 Javna priznanja Općine Vižinada uručuje predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Članak 11. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada vodi posebnu evidenciju o javnim 

priznanjima koja su dodijeljena i uručena temeljem ovog Pravilnika, kao i o priznanjima koja 

su dodijeljena i uručena Općini Vižinada. 

 

Članak 12. 

 Sredstva za provedbu ovog Pravilnika osiguravaju se u Proračunu Općine Vižinada. 

 

Članak 13. 

 Ovlašćuje se Povjerenstvo Općine Vižinada da po potrebi donese posebna uputstva za 

provedbu ovog Pravilnika. 

 

Članak 14. 

 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o priznanjima Općine 

Vižinada, od 19. kolovoza 1996. godine. 

 

Članak 15. 

 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u  "Službenom 

glasniku Grada Poreča" 

 

 

 

Klasa: 011-01/02-01/17 

Ur.broj: 2167/05-01-02-2 

Vižinada, 23. rujna 2002. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA 

 

 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća 

Elio Pilat 

 

 


