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                                                                                                                                      PRIJEDLOG  

Na temelju članaka 8., 38. i 93. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ 

br. 3/18..) te članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ („Glasnik Zagrebačke 

županije“ br.  3/18.) Općinsko vijeće Općine Križ na _____sjednici održanoj 

dana________.2018. godine donijelo je  

 

 

ODLUKU O JAVNIM PRIZNANJIMA OPĆINE KRIŽ 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste javnih priznanja Općine Križ te propisuju i uređuju 

uvjeti za dodjelu javnih priznanja, postupak njihove dodjele njihov te izgled i oblik. 

 

Članak 2. 

Javna priznanja Općine Križ mogu se dodijeliti jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, trgovačkim društvima, obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim 

gospodarstvima, kulturnim, obrazovnim i drugim ustanovama, udrugama, pravnim i fizičkim 

osobama s kojima Općina Križ održava prijateljske odnose kako u zemlji tako i u inozemstvu. 

 

II. JAVNA PRIZNANJA    

 

      Članak 3. 

Javna priznanja Općine Križ su: 

- Povelja Općine Križ, 

- Priznanje Općine Križ „14. rujan“, 

- Zahvala Općinskog načelnika Općine Križ, 

- Plaketa Milke Trnine i 

- Plaketa Josip Badalić.  

Povelju Općine Križ, Priznanje Općine Križ „14. rujan“, Plaketu Milke Trnine i 

Plaketu Josip Badalić dodjeljuje Općinsko vijeće Općine Križ.  

Zahvalu Općinskog načelnika Općine Križ dodjeljuje Općinski načelnik Općine Križ. 

 

Članak 4. 

Javna priznanja Općine Križ dodjeljuju se u cilju odavanja priznanja za iznimna 

dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ, a poglavito za 

naročite uspjehe u području gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture, socijalne skrbi, 

zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 

djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene. 

 

III. POVELJA OPĆINE KRIŽ 
 

Članak 5. 

 Povelja Općine Križ dodjeljuje se počasnom građaninu Općine Križ. Počasnim 

građaninom Općine Križ može se proglasiti osoba koja je zaslužna za promicanje vrijednosti 

demokratskog društva, položaja i ugleda Općine Križ, njezinih odnosa s drugim jedinicama 

lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te za ukupan razvoj Općine 

Križ ili  njezinih pojedinih djelatnosti. 

 Počasnim građaninom Općine Križ može se proglasiti i državnik ili dužnosnik druge 

države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela, 
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posebno zaslužan za Općinu Križ i Republiku Hrvatsku u promicanju njihovog suvereniteta i 

samostalnosti na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.  

 

Članak 6. 

 Proglašenje počasnim građaninom Općine Križ znak je počasti, zahvalnosti i priznanja 

i ne daje nikakva posebna prava. 

 

1. Postupak dodjele Povelje Općine Križ 

 

Članak 7. 

 Prijedlog za dodjelu Povelje Općine Križ mogu dati: Općinski načelnik Općine Križ, 

članovi Općinskog vijeća Općine Križ, radna tijela Općinskog vijeća, tijela mjesne 

samouprave, građani, trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, 

ustanove, političke stranke i druge pravne i fizičke osobe. 

 Pisani prijedlog s obrazloženjem dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Križ.  

 

Članak 8. 

 Povelju Općine Križ dodjeljuje Općinsko vijeće Općine Križ, povodom obilježavanja 

Dana Općine Križ, samoinicijativno ili na prijedlog Općinskog načelnika Općine Križ, a 

nakon razmotrenog, utvrđenog i opravdanog prijedloga.  

 

Članak 9. 

 Povelju Općine Križ potpisuje i uručuje predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ. 

 

2. Izgled i oblik Općine Križ 

 

Članak 10. 

  Povelja Općine Križ javno je priznanje u pisanom obliku, veličine 25x35 cm na 

tvrđem papiru, s otisnutim grbom Općine Križ u pozadini Povelje. 

U zaglavlju (na sredini) Povelje Općine Križ stoji tekst: 

REPUBLIKA HRVATSKA  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRIŽ 

  Ispod zaglavlja Povelje stoji većim slovima ispisan naziv javnog priznanja:  

POVELJA OPĆINE KRIŽ  

            Ispod naziva javnog priznanja navedeno je ime dobitnika te razlog dodjele Povelje. 

            U dnu Povelje (s lijeve strane) ispisuje se mjesto i datum dodjele, a s desne strane 

potpis sukladno članku 9. Odluke.  

  Povelja se dodjeljuje u kožnoj mapi s otisnutim grbom Općine Križ.  

 

IV. PRIZNANJE OPĆINE KRIŽ „14 RUJAN“  

 

Članak 11. 

 Priznanje Općine Križ dodjeljuje se u znak javnog priznanja građanima Općine Križ i 

drugim pravnim i fizičkim osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, trgovačkim 

društvima, obrtima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ustanovama, vjerskim 

zajednicama i drugim osobama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za 

razvitak i ugled Općine Križ i društva u cjelini, a poglavito za uspjehe u unaprjeđenju 

gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, sporta, socijalne skrbi i unaprjeđenja i zaštite 

okoliša te drugih javnih djelatnosti.  
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1. Postupak dodjele Priznanja Općine Križ „14. rujan“  

 

 Članak 12. 

 Postupak dodjele Priznanja Općine Križ „14. rujan“ pokreće svake godine Općinski 

načelnik Općine Križ raspisivanjem Javnog poziva za prikupljanje prijedloga za dodjelu 

Priznanja Općine Križ „14. rujan“.  

            Pisani prijedlog s obrazloženjem dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Križ.  

 

  Članak 13. 

Prijedlog za dodjelu Priznana Općine Križ „14. rujan“ mogu dati: Općinski načelnik 

Općine Križ, članovi Općinskog vijeća Općine Križ, radna tijela Općinskog vijeća Općine 

Križ, tijela mjesne samouprave, građani, trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna 

gospodarstva, ustanove, udruge, političke stranke i druge pravne i fizičke osobe.  

 

          Članak 14. 

 Priznanje Općine Križ “14. rujan“ dodjeljuje Odlukom Općinsko vijeće Općine Križ 

povodom obilježavanja Dana Općine Križ, samoinicijativno ili na prijedlog Općinskog 

načelnika Općine Križ, a nakon razmotrenih pristiglih prijedloga na Javni poziv za 

prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“. 

 

        Članak 15. 

 Priznanje Općine Križ “14. rujan“ potpisuje i dobitniku uručuje predsjednik 

Općinskog vijeća Općine Križ na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Križ, u povodu 

obilježavanja Dana Općine Križ. 

 

2. Izgled i oblik Priznanja Općine Križ „14. rujan“  

 

      Članak 16. 

Priznanje Općine Križ „14. rujan“ javno je priznanje u pisanom obliku, u formatu A4. 

U zaglavlju (na sredini) Priznanja Općine Križ „14. rujan“ stoji tekst: 

REPUBLIKA HRVATSKA  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRIŽ 

Ispod zaglavlja Priznanja Općine Križ „14. rujan“ stoji većim slovima ispisan naziv:  

PRIZNANJE OPĆINE KRIŽ „14. RUJAN“ 

            Ispod naziva, u sredini Priznanja, otisnut je grb Općine Križ (u boji).  

            Ispod grba Općine Križ navedeno je ime/naziv dobitnika te razlog dodjele Priznanja. 

  U dnu Priznanja Općine Križ „14. rujan“ (s lijeve strane) ispisuje se mjesto i datum 

dodjele, a s desne strane potpis sukladno članku 16. Odluke  

           Uz Priznanje u pismenom obliku dodjeljuje se i bakreni otisak grba Općine Križ 

veličine 10 x 7 cm. 

 

V.   ZAHVALA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KRIŽ 

 

         Članak 17. 

 Zahvala Općinskog načelnika Općine Križ dodjeljuje se građanima Općine Križ i 

drugim fizičkim i pravnim osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, trgovačkim 

društvima, ustanovama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, vjerskim zajednicama i 

drugim osobama u znak zahvalnosti za njihov doprinos i unapređenje gospodarstva, znanosti, 

prosvjete, kulture, sporta, socijalne skrbi i unaprjeđenje zaštite prirodnog okoliša te drugih 

javnih djelatnosti, kao i u znak zahvale za doprinos razvoju i promidžbi Općine Križ.    
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1. Postupak dodjele Zahvale Općinskog načelnika Općine Križ 

 

        Članak 18. 

Zahvalu Općinskog načelnika Općine Križ dodjeljuje Odlukom Općinski načelnik 

Općine Križ. Istu potpisuje i dobitniku uručuje Općinski načelnik Općine Križ prigodom 

obilježavanja Dana Općine Križ i u drugim prigodama. 

 

2. Izgled i oblik Zahvale Općinskog načelnika Općine Križ  

 

 Članak 19. 

           Zahvala Općinskog načelnika Općine Križ javno je priznanje u pisanom obliku, u 

formatu A4. 

  U zaglavlju (na sredini) Zahvale Općinskog načelnika Općine Križ stoji tekst: 

REPUBLIKA HRVATSKA  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRIŽ 

  Ispod zaglavlja stoji otisnuti grb Općine Križ (u boji), a ispod grba naziv: 

ZAHVALA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KRIŽ 

            Ispod grba Općine Križ navedeno je ime/naziv dobitnika te razlog dodjele Zahvale. 

U dnu Zahvale Općinskog načelnika Općine Križ (s lijeve strane) ispisuje se mjesto i 

datum dodjele, a s desne strane potpis sukladno članku 18. Odluke. 

 

VI.  PLAKETA MILKE TRNINE 

                                                  

                                                                   Članak 20. 

Plaketa Milke Trnine dodjeljuje se kao posebno počasno priznanje za zahvalnost i 

istaknuti doprinos promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine u Hrvatskoj i 

svijetu i to prigodom obilježavanja obljetnice rođenja Milke Trnine, svjetske operne primadone 

rođene 19. prosinca 1863. godine u Vezišću u Općini Križ.  

 

1. Postupak dodjele Pakete Milke Trnine  

 

                                                                 Članak 21. 

 Postupak dodjele Plakete Milke Trnine pokreće svake godine Općinski načelnik 

Općine Križ raspisivanjem Javnog poziva za prikupljane prijedloga za dodjelu Plakete Milke 

Trnine. Pisani prijedlog s obrazloženjem dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Križ.  

             Prijedlog za dodjelu Plakete Milke Trnine mogu dati: Općinski načelnik Općine Križ, 

članovi Općinskog vijeća Općine Križ, radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ, Općinski 

načelnik Općine Križ, tijela mjesne samouprave, građani, trgovačka društva, obrtnici, 

trgovačka društva, ustanove, udruge, političke stranke i druge pravne i fizičke osobe.  

  Plaketu Milke Trnine moguće je dobiti, u pravilu, jedanput.  

 

Članak 22. 

Odluku o dodjeli Plakete Milke Trnine donosi Općinsko vijeće Općine Križ, 

samoinicijativno ili na prijedlog Općinskog načelnika Općine Križ, a nakon razmotrenih 

pristiglih prijedloga na Javni poziv za prikupljane prijedloga za dodjelu Plakete Milke Trnine. 

 

         Članak 23. 

Plaketu Milke Trnine potpisuje te dobitniku uručuje predsjednik Općinskog vijeća 

Općine Križ, svake godine u prosincu prigodom obilježavanja rođendana Milke Trnine.  
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2. Izgled i oblik Plakete Milke Trnine 

 

                                                                     Članak 24.  

Plaketa Milke Trnine sastoji se od odljevka medalje u bronci autora Benedikta Elkana 

izrađene 1906. godine i pisanog priznanja. Original medalje iz 1906. godine čuva se u 

Arheološkom muzeju u Zagrebu.   

Pisano priznanje koje se dodjeljuje uz Plaketu Milke Trnine, tiskano je u formatu A4.        

U zaglavlju (na sredini) pisanog priznanja stoji tekst: 

MILKA TRNINA 

Ispod zaglavlja stoji većim slovima ispisan naziv:  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRIŽ DODJELJUJE PLAKETU MILKE TRNINE, ime 

dobitnika te razlog dodjele Plakete Milke Trnine. 

Ispod naziva stoji otisnuta slika Plakete Milke Trnine s preslikom potpisa Milke 

Trnine.  

  U dnu pisanog priznanja (u sredini) ispisuje se tekst: 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRIŽ, te potpis sukladno članku 23. Odluke, a ispod toga 

mjesto i datum dodjele.  

 

VII. PLAKETA JOSIP BADALIĆ 

Članak 25. 

Plaketa Josip Badalić dodjeljuje se kao posebno počasno priznanje prigodom 

obilježavanja obljetnice rođenja Josipa Badalića, 07.06.1888. godine u Deanovcu, istaknutog 

hrvatskog velikana, sveučilišnog profesora, knjižničara, slavista i rusista, direktora Drame 

Hrvatskog narodnog kazališta i prevoditelja koji je 1945. godine osnovao Katedru za ruski 

jezik i književnost te bio njen prvi predstojnik, u okviru Slavenskoga seminara Filozofskog 

fakulteta u Zagrebu.  

 

1. Postupak dodjele Plakete Josip Badalić  

 

Članak 26. 

Svake godine u prigodi obilježavanja manifestacije Badalićevi dani, Općinsko vijeće 

Općine Križ dodjeljuje Plaketu Josip Badalić najboljem studentu/studentici, sveučilišnog 

studija ruskoga jezika i književnosti pri Katedri za ruski jezik i Katedri za rusku književnost, 

Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

za tekuću akademsku godinu i to na prijedlog Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Članak 27. 

Pisani prijedlog za dodjelu Plakete Josip Badalić s kratkim obrazloženjem, Općinskom 

vijeću Općine Križ podnosi Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Članak 28. 

Plaketu Josip Badalić potpisuje te dobitniku uručuje predsjednik Općinskog vijeća 

Općine Križ, svake godine tijekom obilježavanja manifestacije pod nazivom Badalićevi dani.  

 

2. Izgled i oblik Plakete Josip Badalić 

 

Članak 29. 

Plaketa Josip Badalić sastoji se od odljevka medalje u bronci autora Želimira Janeša i 

pisanog priznanja uz Plaketu Josip Badalić.  

Pisano priznanje koje se dodjeljuje uz Plaketu Josip Badalić, tiskano je u formatu A4. 
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U zaglavlju pisanog priznanja stoji tekst: 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRIŽ DODJELJUJE 

Ispod zaglavlja stoji većim slovima ispisan naziv:  

PLAKETU JOSIP BADALIĆ, ime dobitnika te kratak razlog dodjele Plakete Josip Badalić.  

  U dnu pisanog priznanja (s lijeve strane) ispisuje se mjesto i datum dodjele, a s desne 

strane potpis sukladno članku 28. Odluke.  

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

                                                                   Članak 30. 

O dodijeljenim javnim priznanjima Općine Križ vodi se evidencija u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Križ. 

 

Članak 31. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o ustanovljenju javnih 

priznanja Općine Križ („Službeni vjesnik“ Općine Križ br. 10/95., „Glasnik Zagrebačke 

županije“ br. 9/97., 16/09. i 4/17.), Odluka o ustanovljenju Plakete Milke Trnine („Glasnik 

Zagrebačke županije“ br. 26/11.), Odluka o ustanovljenju Plakete Josip Badalić („Glasnik 

Zagrebačke županije“ br. 3/17.). 
 

Članak 32. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRIŽ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

KLASA: 

URBROJ:  

Križ, _______2018. 

 

                                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                                                                                      Općine Križ: 

                                                                                                                     Mladen Rogić 

 


