
Na temelju članka 11. i 11a.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnog) samoupravi 

(«Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 

137/15., 123/17.) članka 8.i 9. Statuta Općine Polača («Službeni glasnik» Općine Polača, broj 2/18.), i 

članka 12. Odluke o priznanjima Općine Polača («Službeni glasnik» Općine Polača, broj 2/03.), 

Općinsko vijeće Općine Polača  na svojoj 6. sjednici održanoj dana 16.05.2018. godine, donosi 

 

 

POZIVNI NATJEČAJ 

za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Općine Polača za 2018. godinu  

 

  

Pozivaju se: 

- Općinsko vijeće Općine Polača,  

- Općinski načelnik,  

- Trgovačka društva,  

- Ustanove,  

- Političke stranke,  

- Sportski klubovi,  

- Mjesni odbori,  

- Druge organizacije i udruge,  

- Građani 

da dostave svoje prijedloge za dodjelu priznanja Općine Polača za 2018. godinu. 

 

 Priznanja Općine Polača dodjeljuju se za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, 

odgoja, naobrazbe, kulture, umjetnosti, sporta, tjelesne kulture, zdravstva i socijalne skrbi i drugih 

djelatnosti značajnih za Općinu Polača. 

 

Priznanja Općine Polača su: 

 

I. Počasni građanin Općine Polača 

Počasni građanin Općine Polača može se proglasiti građanin Republike Hrvatske i druge 

države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio 

napretku i ugledu Općine, ostvarenju  i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj. 

 

II. Nagrada Općine Polača 

Nagrada Općine Polača dodjeljuje se za osobite uspjehe  postignute u razvijanju društvenih 

odnosa, te unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, socijalne skrbi i drugih 

djelatnosti značajnih za Općinu Polača. 

 

III. Grb Općine Polača 

Grb Općine Polača dodjeljuje se za zasluge za opći razvoj demokracije, zaštite ljudskih prava i 

temeljnih sloboda građana Općine, Republike Hrvatske i drugih država. 

 

IV. Plaketa Općine Polača 

Plaketa Općine Polača dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe postignute u 

razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, 

socijalne skrbi i drugih djelatnosti značajnih za Općinu Polača. 

 

V. Priznanje Općine Polača 

Priznanje Općine Polača dodjeljuje se građanima i pravnim osobama Općine Polača, 

Republike Hrvatske i drugih država za zasluge u općem razvoju demokracije i poseban 

doprinos u razvoju Općine Polača. 

 

 



 Nagrade Općine Polača dodjeljuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Polača u 

povodu Dana Općine Polača. 

 Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku s obrazloženjem na 

slijedeću adresu: 

 

OPĆINA POLAČA 

Općinsko vijeće 

«prijedlog za dodjelu priznanja» 

k.b. 231/A 

23423 Polača 

 

i to najkasnije 8 dana od dana objave na web stranici Općine Polača i Oglasnoj ploči Općine Polača. 

 

Polača, 19.07.2018. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE POLAČA 

 

 

 

 

 

 

 


