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OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE STARIGRAD
PREDMET: Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Starigrad u 2016. godinu
PRAVNI TEMELJ ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA: Statut Općine Starigrad (“Sluţbeni
glasnik Zadarske ţupanije broj 4/13, 7/13 i 11/13) te Odluka o javnim priznanjima Općine Starigrad od
04. svibnja 1995. godine .
NADLEŢNOST ZA DONOŠENJE ODLUKE: Odluku o dobitnicima javnih priznanja donosi
Općinsko vijeće Općine Starigrad na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja.
PREDLAGATELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA: Odbor
za dodjelu javnim priznanja
IZVJESTITELJ: Krste Ramić, predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja
OBRAZLOŢENJE:
Statutom Općine Starigrad (“Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije” broj 4/13, 7/13 i 11/13)
propisano je kako Općina Starigrad moţe dodjeljivati nagrade i druga priznanja graĊanima i pravnim
osobama za osobite zasluge i uspjehe na svim podruĉjima gospodarskog i društvenog ţivota znaĉajnim
za Općinu Starigrad. Nagrade i priznanja dodjeljuju se pod uvjetima i na naĉin propisan posebnom
odlukom.
Odlukom o javnim priznanjima Općine Starigrad od 04. svibnja 1995. godine ureĊen je
postupak i uvjeti dojele javnih priznanja Općine Starigrad
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu isticati sve fiziĉke i pravne osobe.
Grb Općine Starigrad moţe se dodijeliti pojedincu, radnoj odnosno struĉnoj grupi, poduzeću,
organizaciji za rezultate postignute u prethodnoj godini.
Nagrada Općine Starigrad dodjeljuje se za postignuća ostvarena u prethodnoj godini, a moţe se
dodijeliti: pojedincu, radnoj odnosno struĉnoj grupi, poduzeću, organizaciji za rezultate postignute u
predhodnoj godini.
Postupak za dodjelu javnih priznanja pokreće Odbor za dodjelu javnih priznanja raspisivanjem
pozivnog natjeĉaja, a odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Općinsko vijeće Općine Starigrad na
prijedlog Odbora.
Pozivni natjeĉaj za dodjelu javnih priznanja Općine Starigrad, objavljen je u Zadarskom listu dana
19. travnja 2016. godine, na web stranici Općine Starigrad te je izvješen i na oglasnim ploĉama Općine
Starigrad.
Pismeni prijedlozi mogli su se dostaviti do 30. svibnja 2016. godine.
Do zakljuĉenja Pozivnog natjeĉaja zaprimljena su ukupno 2 prijedloga za dodjelu slijedećih javnih
priznja:
- Jedan prijedlog za Proglašenje poĉasnim graĊaninom Općine Starigrad,
- Jedan prijedlog za Grb Općine Starigrad

- Nije pristigao nijedan prijedloga za dodjelu Nagrade Općine Starigrad.
Odbor za dodjelu javnih priznanja odrţao je dana 04. srpnja 2016. godine sjednicu na kojoj je razmatao
sve pristigle prijedloge za dodjelu javnih priznanja.
DOSTAVLJENI PRIJEDLOZI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE STARIGRAD PO
POZIVNOM NATJEĈAJU OD 18. SVIBNjA 2016.G. (po redosljedu zaprimanja)
I. PRIJEDLOG ZA PROGLAŠENJE POĈASNIM GRAĐANINOM OPĆINE STARIGRAD
1. General pukovnik Ante Gotovina – predlagatelj: Udruga dragovoljaca i branitelja Domovinskog
rata 7. Domobranske pukovnije Zadar
Iz obrazloţenja: Umirovljeni general pukovnik Ante Gotovina, jedan je od najistaknutijih zapovjednika
iz Domovinskog rata. Nakon prestanka sluţbe u Legiji stranaca, djeluje u drţavama Juţne Amerike i
stupa u kontakt sa Hrvatskim iseljenicima, (u meĊuvremenu je izgubio svaki kontakt sa domovinom),
te doznaje za proglašenje hrvatske samostalnosti, vraća se u Hrvatsku u lipnju 1991.g. i stupa u Zbor
narodne garde. Sudjeluje u teškim borbama u Zapadnoj Slavoniji, u sastavu 1. gardijske brigade, kao
branitelj zatim kao zapovijednik. Od 1992. do 1996. kao brigadir obnaša duţnost zapovjednika
Zbornog podruĉja Split, a nakon toga je glavni inspektor obrane. Dao je veliki doprinos ustrojavanju
doĉasniĉkog obuĉnog središta u Šepurinama pokraj Zadra. U ĉinu brigadira bio je glavni zapovjednik u
operaciji Maslenica 1993.g. a kao general vodi više kljuĉnih operacija 1994. i 1995. Nakon Oluje Haški
sud zapoĉeo je istragu o zloĉinima poĉinjenim za vrijeme i nakon ratnih operacija. Tadašnji
predsjednik RH Stipe Mesić prisilno ga je umirovio 29. rujna 2000. MeĊunarodni sud u Haagu podigao
je optuţnicu protiv Ante Gotovine 2001.g. Od 07. prosinca 2005.g. je uhićen i prebaĉen u UN-ov
zatvor u Schevingenu. 11. oţujka 2008.g. na Haškom sudu poĉelo mu je suĊenje. Haški sud ga je
nepravomoćnom odlukom u prvostupanjskom procesu 15. travnja 2011. proglasio krivim, odreĊena mu
je kazna od 24 godine. Dana 16. studenog 2012. general Gotovina je drugostupanjskom presudom
osloboĊen svih optuţbi.
Ĉlanovi Udruge dragovoljaca i branitelja 7. Dom.puk. ponosni su što su pod zapovjedanjem general
pukovnika Ante Gotovine, sudjelovali u svim oslobodilaĉkim operacijama HV-a. General Gotovina je
cijenio doprinos branitelja s podruĉja Općine Starigrad koji su do operacije Oluja drţali najzahtjevniji
dio bojišnice Velebita, ravnopravno s elitnim gardijskim postrojbama. Smatramo da je general
Gotovina zasluţio priznanje Općine Starigrad, za svoj doprinos u obrani i osloboĊenju naše Domovine,
kao i ĉasnog vojniĉkog drţanja na Haškom sudu kad je u cijelosti branio naš pravedni i obrambeni rat
za stvaranje samostalne i neovisne Republike Hrvatske.

II. PRIJEDLOZI ZA DODJELU GRBA OPĆINE STARIGRAD
1. Relax turizem d.d., Dravograd, Slovenija - predlagatelj Jole Petriĉević i Tomislav Marasović
Iz obrazloţenja: turistiĉka agencija Relax osnovana je 1999.g.. U proteklih 15-ak godina broj gostiju
dovedenih u Hrvatsku znaĉajno raste, u 2015. godine Relax je u Hrvatsku dovela više od 100 000
gostiju. U Općinu Starigrad dovedeno je 2900 gostiju i ostvareno više od 14 000 noćenja. Najjaĉa je
emitivna agencija koja dovodi goste u Starigrad a njihovi rezultati bolji su od zbroja 4-5 emitivnih
agencija zajedno. Predlaţe se dodjela grba zbog ostvarenih turistiĉkih rezultata u 2015. godini.
III. PRIJEDLOZI ZA DODJELU GODIŠNJE NAGRADE OPĆINE STARIGRAD
1. Malonogometni klub Paklenica – predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja
Iz obrazloţenja: MNK Paklenica sudjeluje na razliĉitim sportskim natjecanjima, odnosno na turnirima i
sportskim druţenjima na podruĉju Općine Starigrad i diljem Zadarske ţupanije. Na taj naĉin sudjeluju
u promociji Općine Starigrad te potiĉu sportska prijateljstva. Kroz svoj rad ukljuĉuju lokalnu zajednicu

da kao navijaĉi sudjeluju i podrţavaju ĉlanove kluba, koji ulaţu veliki trud zalaţući se da ostvare što
bolji sportski rezultat. U prethodnoj su godini postigli veliki uspjeh u sportskom i organizacijskom
dijelu, plasirali su se u 2. ŢMNL.
ZAKLJUĈAK: Nakon razmatranja svih pristiglih prijedloga za dodjelu javnih priznanja, Odbor za
dodjelu javnih priznanja jednoglasno predlaţe Općinskom vijeću Općine Starigrad slijedeće prijedloge
za dodjelu javnih priznanja Općine Starigrad:
Za proglašenje poĉasnim graĊaninom predlaţe se:
- General pukovnik Ante Gotovina
Za dobitnika Grba Općine Starigrad predlaţe se:
- Relax turizem d.d. – za ostvarene turistiĉke rezultate
Za dobitnika Nagrade Općine Starigrad u 2016. godinu predlaţe se:
- Malonogometni klub Paklenica – za ostvarene rezultate u sportu
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