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Na temelju članka 29. Statuta Općine Vela Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka” br. 11/21), Općinsko vijeće Općine Vela Luka 
na svojoj 10. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2022. godine, donijelo je

PRAVILNIK
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VELA LUKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuju javna priznanja Općine Vela Luka te rad Odbora za dodjelu javnih priznanja, kao i ostala pitanja 
u svezi s dodjelom javnih priznanja Općine.

Javna priznanja se dodjeljuju za iznimna dostiguća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Vela Luka u 
- gospodarstvu,
- znanosti, kulturi i umjetnosti, 
- odgojno-obrazovnom i pedagoškom radu,
- zdravstvu,
- socijalnoj skrbi,
- zaštiti i unaprjeđenju okoliša,
- sportu,
- tehničkoj kulturi,
- za humana djela,
- zapaženu građansku hrabrost i
- druge javne djelatnosti.

Članak 2.

Zbog zaštite ugleda kandidata za javna priznanja, postupak do odabira laureata na Odboru za dodjelu javnih priznanja odvija 
se bez uvida javnosti.

Članak 3.

Javna priznanja Općine Vela Luka o kojima odlučuje i dodjeljuje ih Općinsko vijeće jesu:
- Golubica Općine Vela Luka za životno djelo osobama iznimno zaslužnim za dobrobit Vele Luke koja se dodjeljuje 

prigodom Dana Općine (može se dodijeliti jedno javno priznanje godišnje)
- Priznanje za pojedinačno i kolektivno izvanredno postignuće u protekloj godini koja se dodjeljuju prigodom Dana Općine 

(po jedno pojedinačno i kolektivno priznanje godišnje)
- Priznanje za dugogodišnje javno djelovanje pravnim osobama za najmanje 30 godina uzornog kontinuiranog djelovanja 

na području općine, kao i fizičkim osobama za najmanje 40 godina uzornog kontinuiranog djelovanja na području općine, 
koja se dodjeljuju prigodom Dana Općine (može se dodijeliti po jedno godišnje priznanje za pravne i dva godišnja 
priznanja za fizičke osobe)

- Priznanja za najuspješnije sportaše (propisan posebnom odlukom, Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 5/2014) 
- Počasni građanin / građanka Vele Luke“ koje se iznimno dodijeljuje osobama koje su se posebno istaknule 

u promicanju društvenog i gospodarskog položaja, razvoja i ugleda Vele Luke, kao i njezinih odnosa s drugim općinama 
i gradovima u zemlji i svijetu.

- Grb Općine Vela Luka koji se iznimno i prigodno dodjeljuje pravnim i fizičkim osobama 
(propisan posebnom odlukom, Službeni glasnik br. 4/1998)

Članak 4.

Kandidat za dobivanje javnog priznanja za životno djelo može biti samo (fizička) osoba koja je navršila 65 (šezdesetpet) godina 
života i zaslužna je za dobrobit Vele Luke. 

Kandidat za dodjelu javnog priznanja za izvanredna postignuća u protekloj godini može biti pojedinac, skupina pojedinaca ili 
udruga, za djelo ili djela koja su učinjena od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine.

Kandidat za dobijanje Priznanja za dugogodišnje javno djelovanje fizičkim osobama za najmanje 40 godina kontinuiranog rada 
na području općine može biti samo osoba koja se istaknula u društvenom životu Vele Luke.

Javno priznanje se može iznimno dodijeliti i posthumno, ukoliko je smrt nastupila u razdoblju od potpisivanja Izjave predložene 
osobe o suglasnosti sa prijedlogom (u skladu s člankom 17. Pravilnika) do trenutka dodjele na svečanoj sjednici. U tom slučaju 
javno priznanje se dodjeljuje obitelji laureata.
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Članak 5.

Javna priznanja Općine Vela Luka koja dodjeljuje Načelnik/Načelnica općine jesu:
- Poduzetnik godine za iznimne gospodarske rezultate, unapređenja i inovacije u poslovanju pravnih osoba (tvrtki i obrta) 

na području općine, koje se dodjeljuje na svečanoj sjednici Općine Vela Luka (može se dodijeliti jedno godišnje priznanje)
- Priznanje za dugogodišnje javno gospodarsko djelovanje pravnim licima za najmanje 20 godina uzornog kontinuiranog 

rada na području općine, koje se dodjeljuje na svečanoj sjednici Općinskog vijeća (može se dodijeliti jedno godišnje 
priznanje)

Članak 6.

Kandidati za poduzetnika godine mogu biti pravne osobe koja su se istaknula u poslovanju od 1. siječnja do 31. prosinca 
prethodne godine, i to temeljem stvarnih fiskalnih podataka, zapošljavanja ili inovacija.

Prijedlozi za kandidate u čl.5 podnose se načelniku/načelnici na javnom natječaju za prikupljanje prijedloga za dodjelu priznanja 
prigodom Dana Općine (raspisuje ga načelnik/načelnica do 15. siječnja), a koje načelnik/načelnica odabire (uz savjetodavno 
mišljenje Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu) i dodjeljuje im priznanje na svečanoj sjednici Općinskog vijeća.

Načelnik/načelnica će o prijedlozima obavijestiti Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu Općinskog vijeća, koji će održati 
prigodnu sjednicu i iskazati svoje neobvezujuće mišljenje načelniku/načelnici u pisanoj formi.

Javna priznanja iz članka 5. ne mogu se dodijeliti ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave te Republike Hrvatske. 

Članak 7.

Ukoliko pristigli prijedlozi za bilo koje od navedenih priznanja ne zadovoljavaju te se procijeni da nemaju dovoljnu težinu, takva 
javna priznanja se ne izglasavaju i ne dodjeljuju u tekućoj godini.

Članak 8.

Za dodjelu javnih priznanja Općine Vela Luka, kao radno tijelo Općinskom vijeću, osniva se Odbor za dodjelu javnih priznanja 
Općine Vela Luka, koji broji sedam članova (u daljnjem tekstu Odbor). 

Članove Odbora Općinsko vijeće bira dvotrećinskom većinom iz reda uglednih osoba koje poznaju stanje određenih javnih 
djelatnosti u Općini, a na prijedlog Načelnika Općine.

Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi Odbora na prvoj sjednici koju saziva načelnik/načelnica Općine.

Članak 9.

Mandat članova Odbora završava kad i mandat Općinskog vijeća koje je Odbor imenovalo.

Članak 10.

Općinsko vijeće može na prijedlog načelnika/načelnice oduzeti mandat i prije isteka mandata pojedinom članu Odbora ili 
čitavom Odboru, zbog teške povrede odredbi ovog Pravilnika i zbog grube povrede etičkih normi sukladno Etičkom kodeksu 
ponašanja vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vela Luka. 

Članak 11.

Da bi Odbor mogao donositi valjane odluke treba biti nazočna barem dvotrećinska većina članova Odbora.

Članak 12.

Odluke na sjednici Odbora donose se konsenzusom. Ukoliko nije moguće postići konsenzus, prijedlog odluke utvrđuje se 
tajnim glasovanjem. U kategoriji javnog priznanja za životno djelo potrebna je dvotrećinska većina svih članova Odbora.

Članak 13.

Dužnosti Odbora jesu:
a) da raspiše javni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu priznanja prigodom Dana Općine,
b) da zaprimi podnešene prijave i prijedloge na natječaj,
c) Odbor može i sam davati prijedloge na svojoj sjednici u pisanom obliku,
d) da po isteku roka natječaja pregleda podnesene prijave i prijedloge i ustanovi koji kandidati zaslužuju javno priznanje 

te između njih može izabrati jednog kandidata za priznanje za životno djelo, jednog kandidata za javno priznanje 
za dugogodišnje javno djelovanje pravnih osoba, dvoje kandidata za javno priznanje za dugogodišnje javno djelovanje 
fizičkih osoba, kao i dvoje kandidata za javno priznanje za izvanredna postignuća u protekloj godini,

e) da Općinskom vijeću podnese pisano izvješće o provedenom natječaju s prijedlogom da se dodijeli priznanje izabranim 
kandidatima.

f) da se povodom inicijative za dodjelu Grba Općine Vela Luka i titule „Počasni građanin/građanka Vele Luke“ sastane i 
iskaže mišljenje Općinskom vijeću Vele Luke.
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Članak 14.

Natječaj za dodjelu javnih priznanja prigodom Dana Općine objavljuje se do 15. siječnja:
- na općinskim oglasnim tablama
- na web stranici Općine Vela Luka.

Članak 15.

Prijedlog za dodjelu priznanja iz raspisanog natječaja može podnijeti svaka pravna i fizička osoba u roku od 15 dana od dana 
raspisivanja natječaja.

Prijedlog se naslovljava na adresu: Općina Vela Luka, Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Vela Luka, za Natječaj, 
odnosno na adresu: Općina Vela Luka, Načelnik/Načelnica (ukoliko je riječ o prijedlozima za poduzetnika godine i Priznanja za 
dugogodišnje javno gospodarsko djelovanje), a može se uputiti poštom ili osobno predati na urudžbeni zapisnik Općine.

Članak 16.

Prijedlog za priznanje treba biti popraćen s obrazloženjem, koje potvrđuje vjerodostojnost djela za koje se predlaže nagrada, 
odnosno javno priznanje.

Prijedlogu se prilaže i potpisana Izjava predložene osobe / pravne osobe o suglasnosti s prijedlogom.

Članak 17.

Nakon zaključenja natječaja i izbora kandidata, Odbor podnosi Općinskom vijeću pismeno izvješće s prijedlozima za priznanja.

Članak 18.

Po primitku izvješća iz članka 17. ovog Pravilnika Općinsko vijeće razmatra izvješće i prijedloge s pravom da ih prihvati ili odbije, 
ili da ih zbog propusta vrati na doradu Odboru.

Članak 19.

Na svečanosti dodjele javnih priznanja, laureatima se uručuju grbovi, povelje i diplome. Laureatu za životno djelo dodjeljuje se 
Golubica, a laureatima u kategoriji izvanrednih postignuća i dugogodišnjeg djelovanja, kao i onih koje dodjeljuje načelnik/načelnica, 
uručuje se diploma. Počasnom građaninu uručuje se posebna povelja.

Članak 20.

Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo voditi će očevidnik dobitnika javnih priznanja Općine 
Vela Luka na mrežnim stranicama Općine www.velaluka.hr.

Članak 21.

Uzorci Golubice, grbova, povelje i diploma, nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. 

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Vela Luka”, a stupanjem na snagu 
ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Vela Luka (“Službeni glasnik Općine 
Vela Luka” 7/16).

KLASA: 024-02/22-03/122 
URBROJ: 2117-21-01 
Vela Luka, 20. prosinca 2022. godine
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar
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Prilozi:

Prilog 1 - izgled statue

Prilog 2 - djelovi statue
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KumpanijaKumpanija
folklornom društvufolklornom društvu

za najmanje 20 godina kontinuiranog rada.

Vela Luka, 18. ožujka 2022. 

Katarina Gugić Zoran Manestar

Vela LukaVela Luka

Prilog 3 - izgled Javnog priznanja
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„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ je službeni list Općine Vela Luka
Izdavač: Općina Vela Luka, www.velaluka.hr

Uredništvo: Obala 3, br. 19, tel. 020/295-904; fax. 813-033; e-mail: sanja.jurkovic@velaluka.hr
Glavna i odgovorna urednica: Sanja Jurković

List izlazi po potrebi od 1993. u tiskanom izdanju, a u obliku mrežne publikacije od 2008.
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