
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA  

GRADA KNINA  

KLASA: 061-05/22-01/2 

URBROJ: 2182-10-02-22-1 

Knin, 14. travnja 2022.  

 

 Odbor za javna priznanja Grada Knina (dalje: Odbor) na temelju članka 11. Odluke o 

javnim priznanjima Grada Knina («Službeno glasilo Grada Knina», broj 4/16), dana 14. 

travnja 2022. godine, objavljuje  

 

 

JAVNI P O Z I V  

ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA  

DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA KNINA  

 

 

I. U povodu blagdana Sv. Ante, 13. lipnja, Dana Grada Knina, Gradsko vijeće Grada   

Knina dodjeljuje javna priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog 

značenja za razvitak i ugled Grada Knina, a posebice za iznimne uspjehe u 

unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja, 

obrazovanja i drugih javnih djelatnosti, sporta, tehničke kulture, zaštite i unapređenja 

čovjekovog okoliša te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene. 

 

II. Sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Knina, javna priznanja Grada Knina su:  

1. Počasni građanin Grada Knina,  

2. Nagrada Grada Knina za životno djelo,  

3. Nagrada Grada Knina,  

4. Plaketa Grada Knina i 

5. Grb Grada Knina.  

 

1. Počasnim građaninom Grada Knina može se proglasiti građanin Republike Hrvatske 

ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem 

značajno pridonio napretku i ugledu Grada Knina, njegovih odnosa s drugim 

gradovima u zemlji i inozemstvu te za razvoj Grada Knina ili pojedinih njegovih 

djelatnosti, ostvarenju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj i u svijetu, mira u 

svijetu i napretku čovječanstva. Počasnim građaninom Grada Knina ne može se 

proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Grada Knina.  

2. Nagrada Grada Knina za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama s prebivalištem 

u Republici Hrvatskoj za zapažena ostvarenja u znanosti i znanstveno-istraživačkom 

radu, za zapažene uspjehe i ostvarenja u kulturi i umjetnosti, u odgojno-obrazovnom i 

pedagoškom radu, sportu, zdravstvenoj i socijalnoj skrbi te za zapažene uspjehe u 

drugim djelatnostima, posebno značajnim za Grad Knin, kada se ocijeni da je odnosna 



 

osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla svoj 

neponovljiv rezultat u odnosnoj oblasti.  

3. Nagrada Grada Knina je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim 

osobama koje djeluju na području Grada Knina ili koje obavljaju djelatnosti vezanu za 

područje Grada Knina, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju 

znanosti, gospodarstva, odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, 

sporta, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite okoliša i svih drugih područja društvenog 

života u Gradu Kninu, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode 

godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.  

4. Plaketa Grada Knina dodjeljuje se građanima Grada Knina i drugim fizičkim osobama 

koje djeluju na području Grada Knina ili koje obavljaju djelatnosti vezanu za područje 

Grada Knina, udrugama građana, trgovačkim društvima, ustanovama i pravnim 

osobama, za općepriznatu djelatnost kojom su znatno pridonijeli razvoju Grada Knina. 

5. Grb Grada Knina dodjeljuje se domaćim i stranim pravnim osobama, građanima Grada 

Knina, ostalim građanima Republike Hrvatske te građanima drugih zemalja, za 

zasluge za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva, za humana djela i 

zapaženu građansku hrabrost.  

 

III. Pravo na podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja i predlaganja dodjele, uz 

odgovarajuće obrazloženje, imaju: građani, udruge građana, gradski vijećnici, radna 

tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik, gradska upravna tijela, tijela mjesne 

samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, 

vjerske zajednice i druge osobe.  

 

IV. Odbor može i bez posebnog prijedloga drugih subjekata utvrditi prijedlog za dodjelu 

javnog priznanja, na samoj sjednici Odbora. 

 

V. Pozivaju se zainteresirani predlagatelji da svoje prijedloge s detaljnim obrazloženjem 

razloga poticaja priznanja, suglasnošću predloženog kandidata te njegovom 

fotografijom i životopisom, odnosno logom ukoliko se radi o  pravnoj osobi,  dostave 

najkasnije do 01. svibnja 2022. godine, u zatvorenoj omotnici, s naznakom « za 

javna priznanja Grada Knina, ne otvaraj», na adresu: Odbor za priznanja Grada 

Knina, Ul. dr. Franje Tuđmana br. 2,  22300 Knin.  

Nepravodobni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.  

           

 

 

         PREDSJEDNIK ODBORA   

 

                 Marijo Ćaćić, mag.oec.  

 


