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Temeljem članka 13. Odluke Gradskog vijeća Grada Velike Gorice od 28. rujna 2006. godine 
o javnim priznanjima Grada Velike Gorice, (Sl. Glasnik Grada Velike Gorice br. 15/06 i 
12/09.) te Zaključka Gradskog vijeća o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih 
priznanja, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, donosi 
 

KRITERIJE 
za dodjelu javnih priznanja Grada Velike Gorice 

 
I. 

Javna priznanja Grada Velike Gorice dodjeljuju se pojedincima i drugim pravnim osobama, 
ustanovama i udrugama zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Grada Velike 
Gorice te njegovo promicanje u zemlji i svijetu. 
 

 
II. 

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su: 
Za pojedince: 

- da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim 
znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan 
doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku 
pojedinih djelatnosti, odnosno međunarodne promidžbe navedenih djelatnosti; 

- da se radi o pojedincima koji u svojoj životnoj i radnoj sredini uživaju ugled uzornog 
djelatnika i stručnjaka, te vrijednog i čestitog čovjeka i građanina. 

 
Za pravne osobe: 

- da su tijekom godine, odnosno za razdoblje za koje se dodjeljuje priznanje ostvarili 
izuzetne poslovne, javne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili 
društvenom razvitku Grada i doprinijeli međunarodnoj promidžbi i ugledu Grada. 

 
 

III. 
Kriteriji za dodjelu javnih priznanja za životno djelo: 

- da se radi o istaknutom pojedincu  koji je svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim 
znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dao trajan i 
primjeran doprinos te ostvario rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja  i 
razvitku pojedinih područja, odnosno dao trajan doprinos međunarodnoj promidžbi i 
ugledu Grada. 

 



 
IV. 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati: 
- životopis kandidata ako se radi o pojedincu, 
- točan naziv trgovačkog društva, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja je 

predložena za dodjelu javnih priznanja, 
- temeljito obrazloženje razloga predlaganja 
- odgovarajuću dokumentaciju koja podupire kandidaturu. 

 
 
 

V. 
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja  sastavlja konačan prijedlog zaključka s posebnim 
kratkim obrazloženjem za svakog kandidata i upućuje ga Gradskom vijeću na raspravu i 
donošenje.  
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