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Kolan, 02. svibnja 2022. 

 

 

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Kolan („Službeni glasnik  

Zadarske županije 12/2010) i članka 52.  Statuta Općine Kolan (Službeni glasnik Općine Kolan 

broj  6/21) donosim 

 

 

Javni poziv za predlaganje javnih priznanja Općine Kolan 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Javnim pozivom pozivamo sve pravne i fizičke osobe da predlože kandidate za 

javna priznanja Općine Kolan. 

 

Vrste javnih priznanja za koje se mogu predložiti kandidati: 

 

Povelja počasnog mještanina Općine Kolan 

Povelja počasnog mještanina Općine Kolan u pisanom obliku dodjeljuje se osobi posebno 

zaslužnoj za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Općine Kolan, 

njihovih odnosa posebno zaslužnoj za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i 

ugleda Općine Kolan ili pojedinih njegovih djelatnosti. 

Počasnim mještaninom Općine Kolan može se proglasiti i državnik ili dužnosnik druge države, 

član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela, udruga i 

druge osobe posebno zaslužene za Općinu Kolan i Republiku Hrvatsku u promicanje 

suvereniteta, samostalnosti, samobitnosti i ugleda na opće prihvaćenim načelima suvremenog 

svijeta. 

Odluku o dodjeli donosi Općinsko vijeće Općine Kolan 

  

Priznanje općine Kolan za životno djelo 

Nagrada za životno djelo Općine Kolan u obliku Priznanja dodjeljuje se mještanima Općine 

Kolan ili drugim osobama za rezultate ili djela od posebnog značaja za unaprjeđenje i 

promicanje znanosti, umjetnosti, gospodarstva, zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta te 

drugih djelatnosti značajnih za život Općine Kolan. Godišnje se može dodijeliti jedna nagrada 

za životno djelo. Odluku o dodjeli priznanja donosi Općinsko vijeće. 

 

 

  



Zlatna plaketa ''Grb Općine Kolan''  

Zlatna plaketa kao posebno javno priznanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za 

izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života Općine. 

Zlatna plaketa dodjeljuje se mještanima Općine Kolan i drugim osobama koje rade na području 

Općine Kolan, udrugama građana, poduzećima, ustanovama i drugim javnim osobama 

prigodom njihovih obljetnica, Dana Općine Kolan i drugih obljetnica, za trajniju priznatu 

djelatnost kojom su znatno pridonijeli razvoju Općine Kolan. 

Godišnje se može dodijeliti najviše dvije Zlatne plakete ''Grb Općine Kolan''. Odluku o dodjeli 

Zlatne plakete donosi Općinsko vijeće.   

 

Zahvalnica Općine Kolan 

Zahvalnica Općine Kolan dodjeljuje se u pisanom obliku mještanima Općine Kolan i drugim 

osobama koje rade na području Općine Kolan, načelniku, zamjenicima načelnika, općinskim 

vijećnicima, poduzećima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim 

pravnim osobama za zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, 

umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi, politike, humanitarnog djelovanja te svih drugih 

područja društvenog života u Općini Kolan. 

 

  

Članak 2. 

 

 Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pisanom obliku na propisanom 

obrascu i treba sadržavati: 

- Potpune podatke o podnositelju prijedloga (ime i prezime ovlaštene osobe pravne osobe, 

odnosno ime i prezime fizičke osobe, adresa sjedišta odnosno prebivališta, vlastoručni 

potpis, kontakt) 

- Potpune podatke o predloženoj pravnoj, odnosno fizičkoj osobi (naziv pravne osobe, 

odnosno ime i prezime fizičke osobe, adresa sjedišta, odnosno prebivališta) 

- Detaljno obrazloženje razloga i okolnosti radi kojih se daje prijedlog za dodjelu javnog 

priznanja 

- Vrstu javnog priznanja koja se predlaže 

  

Javna priznanja mogu se dodijeliti i posmrtno. 

Podnositelj prijedloga ne može sam sebe predložiti za dodjelu javnog priznanja. 

 

Članak 3. 

 

  Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja mogu se dostaviti najkasnije do 23.05.2022. 

poštom na adresu Općina Kolan, Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan ili na e-mail:  

info@kolan.hr 

 

  

Članak 4. 

 

 Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan. 

 

 



Članak 5. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj stranici 

Općine Kolan www.kolan.hr. 

 

  

 

         NAČELNIK: 

 

             Šime Gligora, dipl.inf. 

 

 

 

 

 

http://www.cazma.hr/

