Na temelju članka 6. i 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09,
7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na
6. sjednici održanoj dana 17. listopada 2017. godine, donosi

ODLUKU
o javnim priznanjima Grada Hvara
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način dodjele javnih priznanja Grada Hvara.
Članak 2.
Javna priznanja Grada Hvara jesu:
1.
2.
3.
4.

Proglašenje počasnim građaninom Grada Hvara;
Nagrada Grada Hvara;
Zlatna plaketa Grada Hvara;
Nagrada Grada Hvara za postignuća na natjecanjima državne i međunarodne razine.
Članak 3.

Javna priznanja Grada Hvara uručuju se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom
Dana grada Hvara.

1.

PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM GRADA HVARA
Članak 4.

Građane Republike Hrvatske i drugih država, koji su naročito zaslužni za napredak
grada Hvara, za demokratske tekovine te za mir i napredak u svijetu, Gradsko vijeće Grada
Hvara može proglasiti počasnim građaninom Grada Hvara.
Osobi koja je proglašena počasnim građaninom Grada Hvara uručuje se počasna
povelja.
Oblik i sadržaj povelje iz stavka 2. ovog članka utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu javnih
priznanja Gradskog vijeća Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članak 5.
Inicijativu za proglašenje počasnim građaninom Grada Hvara mogu podnijeti:
vijećnici Gradskog vijeća pojedinačno ili skupno, Gradonačelnik Grada Hvara, radna tijela
Gradskog vijeća, te tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj.
Prijedlog u pisanom obliku s obrazloženjem podnosi se Povjerenstvu.
Članak 6.
Povjerenstvo utvrđuje prijedlog za proglašenje počasnim građaninom Grada Hvara i
dostavlja ga Gradskom vijeću.

2. NAGRADA GRADA HVARA
Članak 7.
Nagrada Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Nagrada) je posebno društveno priznanje koje
se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe postignute u svim oblastima
javnog života od značaja za Grad Hvar, a dodjeljuje se kao:
1. Nagrada za životno djelo;
2. Osobna nagrada;
3. Kolektivna nagrada.
Članak 8.
Nagrada za životno djelo najviše je javno priznanje Grada Hvara u kategoriji Nagrada
Grada Hvara.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom i
zalaganjem ili određenim djelom dale izuzetan doprinos u javnom životu koji je od posebnog
značaja za Grad Hvar.
Članak 9.
Osobna nagrada dodjeljuje se pojedinim fizičkim osobama za njihov doprinos u jednom
ili više područja javnog života Grada Hvara.
Članak 10.
Kolektivna nagrada dodjeljuje se pravnim osobama za njihov doprinos u jednom ili više
područja javnog života Grada Hvara.
Članak 11.
Svake kalendarske godine, može se dodijeliti maksimalno 5 Osobnih nagrada, 3
Kolektivne nagrade i 1 Nagrada za životno djelo.
Osobna i Kolektivna nagrada dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama koje na području
Grada Hvara žive odnosno djeluju najmanje pet godina.
Osobna odnosno Kolektivna nagrada istoj pravnoj ili fizičkoj osobi ne može se ponovno
dodijeliti prije isteka roka od 10 godina od prethodne dodjele.
Osoba kojoj je dodijeljeno javno priznanje kao Nagrada za životno djelo, ne može se
više kandidirati za dodjelu javnih priznanja Grada Hvara u kategoriji Nagrada Grada Hvara.
Članak 12.
Osobna nagrada ne može se dodijeliti osobama na vodećim političkim funkcijama za
vrijeme trajanja te funkcije.

Članak 13.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku novčane nagrade i uvjerenja.
Osobna nagrada dodjeljuje se u obliku diplome i novčane nagrade.
Kolektivna nagrada dodjeljuje se u obliku diplome i plakete.
Oblik i sadržaj plakete, diplome i uvjerenja iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka utvrđuje
Povjerenstvo.
Članak 14.
Novčana nagrada koja se dodjeljuje za Nagradu za životno djelo iznosi 10.000,00 kuna
po dobitniku iste.
Novčana nagrada koja se dodjeljuje za Osobnu nagradu iznosi 5.000,00 kuna po
dobitniku iste.
Članak 15.
Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo mogu podnijeti: minimalno 20 fizičkih
osoba zajedno sa 1 pravnom osobom ili minimalno 3 pravne osobe (u daljnjem tekstu:
Predlagači).
Prijedlog za dodjelu Osobne nagrade i Kolektivne nagrade mogu podnijeti: fizičke
osobe i pravne osobe (u daljnjem tekstu: Predlagači).
Predlagači svoje prijedloge podnose Povjerenstvu u pisanom obliku s obrazloženjem.
Prijedlozi moraju sadržavati i popratnu dokumentaciju koja će detaljnije obrazložiti
pojedini prijedlog.
Članak 16.
Povjerenstvo utvrđuje prijedloge za proglašenje Nagrade Grada Hvara i dostavlja ga
Gradskom vijeću.

3. ZLATNA PLAKETA GRADA HVARA
Članak 17.
Zlatna plaketa Grada Hvara je odličje i znak priznanja koje se dodjeljuje fizičkoj ili
pravnoj osobi za rad ili djelo koje doprinosi napretku i ugledu Grada Hvara u zemlji i
inozemstvu, te zaslužuje opće priznanje i isticanje.
Zlatna plaketa Grada Hvara može se dodijeliti stranim državljanima, gradovima,
udrugama, ustanovama i organizacijama.
Članak 18.
Zlatna plaketa Grada Hvara izrađena je od kovine.
Uz plaketu nagrađenom se uručuje uvjerenje.
Oblik i sadržaj plakete i uvjerenja iz stavaka 1. i 2. ovog članka utvrđuje Povjerenstvo.

Članak 19.
Prijedlog za dodjelu Zlatne plakete Grada Hvara mogu podnijeti: vijećnici Gradskog
vijeća pojedinačno ili skupno, Gradonačelnik Grada Hvara, radna tijela Gradskog vijeća, tijela
javne vlasti u Republici Hrvatskoj te zajedno 5 fizičkih osoba i 1 pravna osoba (u daljnjem
tekstu: Predlagači).
Predlagači svoje prijedloge podnose Povjerenstvu u pisanom obliku s obrazloženjem.
Prijedlozi moraju sadržavati i popratnu dokumentaciju koja će detaljnije obrazložiti
pojedini prijedlog.
Članak 20.
Povjerenstvo utvrđuje prijedloge za proglašenje dodjele Zlatne plakete Grada Hvara i
dostavlja ga Gradskom vijeću.

4. NAGRADA GRADA HVARA ZA POSTIGNUĆA
DRŽAVNE I MEĐUNARODNE RAZINE

NA

NATJECANJIMA

Članak 21.
Nagradu Grada Hvara za postignuća na natjecanjima državne i međunarodne razine
čine:
-

Nagrada Grada Hvara za sportska postignuća;
Nagrada Grada Hvara za postignuća u kulturi, znanosti i obrazovanju.
Članak 22.

Nagrada Grada Hvara za sportska postignuća dodjeljuje se sportašima s područja Grada
Hvara za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima.
Članak 23.

-

Sportašima iz članka 22. ove Odluke smatraju se:
član državne reprezentacije u pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji, koji ima
prebivalište na području Grada Hvara, ili
član sportske udruge koja ima sjedište na području Grada Hvara.
Članak 24.

-

Pravo na nagradu sportaš ostvaruje:
za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima;
za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na međunarodnim natjecanjima.

Članak 25.
Nagrada se dodjeljuje u novčanom iznosu.
Visina nagrade za osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju iznosi 15.000,00 kuna.
Visina nagrade za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na međunarodnom natjecanju
iznosi:
- za osvojeno prvo mjesto: 15.000,00 kuna;
- za osvojeno drugo mjesto: 10.000,00 kuna;
- za osvojeno treće mjesto: 7.000,00 kuna.
Članak 26.
Gradsko vijeće Grada Hvara može donijeti odluku o nagradama i iznosima nagrada
sportašima i u iznimnim slučajevima kada to sportsko postignuće ima osobitu međunarodnu
vrijednost i značaj, a ne udovoljava kriterijima iz članka 24. ove Odluke.
Članak 27.
Nagrada Grada Hvara za postignuća u kulturi, znanosti i obrazovanju dodjeljuje se
fizičkim osobama s prebivalištem na području Grada Hvara za ostvarena postignuća na
natjecanjima državne i međunarodne razine iz područja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog
života, a koje ima osobitu državnu i međunarodnu vrijednost i značaj za Grad Hvar.
Članak 28.

-

Pravo na nagradu fizička osoba iz članka 27. ove Odluke ostvaruje:
za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima;
za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na međunarodnim natjecanjima.
Članak 29.
Nagrada se dodjeljuje u novčanom iznosu.
Visina nagrade za osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju iznosi 15.000,00 kuna.
Visina nagrade za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na međunarodnom natjecanju

iznosi:
- za osvojeno prvo mjesto: 15.000,00 kuna;
- za osvojeno drugo mjesto: 10.000,00 kuna;
- za osvojeno treće mjesto: 7.000,00 kuna.

OSTALE ODREDBE
Članak 30.
Prijedlozi za javna priznanja Grada Hvara iz članka 2. stavka 1. točke 1. do 3. ove
Odluke, podnose se Povjerenstvu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja za tekuću godinu.
Javna priznanja Grada Hvara iz članka 2. stavka 1. točke 4. ove Odluke, dodjeljuju se
tijekom cijele kalendarske godine.
Nitko sam sebe ne može predložiti za dodjelu javnog priznanja.

Svi prijedlozi dostavljeni od strane fizičkih osoba moraju biti potpisani uz navedeni
osobni identifikacijski broj potpisnika.
Svi prijedlozi dostavljeni od strane pravnih osoba moraju biti potpisani od strane
ovlaštenog zastupnika te s pečatom pravne osobe.
Članak 31.
Odluku o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara iz članka 2. stavka 1. točke 1. do 3. ove
Odluke, na prijedlog Povjerenstva uz koji se prilaže kratko obrazloženje, donosi Gradsko vijeće
Grada Hvara, najmanje 30 dana prije uručivanja istog.
Odluku o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara iz članka 2. stavka 1. točke 4. ove
Odluke, na prijedlog Gradonačelnika, donosi Gradsko vijeće Grada Hvara, tijekom cijele
kalendarske godine.
Članak 32.
Javna priznanja Grada Hvara uručuje gradonačelnik Grada Hvara ili osoba koju on za
to ovlasti.
Imena nagrađenih objavljuju se na internetskim stranicama Grada Hvara ili na oglasnoj
ploči Grada Hvara te u sredstvima javnog priopćavanja.
Članak 33.
Ukoliko nagrada nije predana nagrađenom za života, ista se predaje članovima njegove
uže obitelji i o tome se izdaje potvrda.
Članovima uže obitelji iz stavka 1. ovog članka, smatraju se bračni ili izvanbračni drug,
djeca i roditelji.
Članak 34.
Sredstva za dodjelu javnih priznanja u novčanom iznosu, osiguravaju se u Proračunu
Grada Hvara.
Članak 35.
Evidencija o dodjeli javnih priznanja vodi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada
Hvara, nadležnom za društvene djelatnosti Grada Hvara.
Članak 36.
Radi ocjene prispjelih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Hvara, Povjerenstvo
može zatražiti mišljenje odgovarajućih stručnih tijela i organizacija.
Članak 37.
Član Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Hvara, kao i
članovi njegove uže obitelji ne mogu biti predloženi kao kandidati za Javna priznanja Grada
Hvara, do isteka mandata istog.

Članak 38.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Hvara“.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim priznanjima Grada
Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 2/93, 2/95, 2/97, 2/02, 5/05, 5/07 i 5/09) i Odluka
o nagrađivanju športaša („Službeni glasnik Grada Hvara“, br.15/10 i 1/11).
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