
 
Temeljem članka 49. Statuta Udruge pčelara Pula, Skupština Udruge pčelara Pula           

na sjednici održanoj 10. ožujka 2021. godine, donijela je; 
 

 

P  R  A  V  I  L  N  I  K 

O 

DODJELI PRIZNANJA 

 
 

 
OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim pravilnikom propisuje se postupak izbora i dodjele priznanja koje          

dodjeljuje Udruga pčelara Pula, (u daljnjem tekstu Udruga) za osobite zasluge u            

promicanju ciljeva rada Udruge te za osobiti doprinos razvoju, popularizaciji i           

unapređenju pčelarstva.  

 

 

 

Članak 2. 

 

Priznanje može biti dodijeljeno svakom članu Udruge kao i drugim fizičkim i            

pravnim osobama  koji ispunjavaju uvjeta predviđenih ovim Pravilnikom. 

 

 
 

 

VRSTE PRIZNANJA  
 
 

Članak 3. 

 

Vrste priznanja: 



 
1. Zlatna plaketa 

 

2. Zahvalnica 
 
3. Počasno članstvo 

 

 

Odluku o izgledu priznanja donosi Upravni odbor Udruge. Sredstva za izradu           

priznanja osigurava Udruga. 
 
 

 
UVJETI ZA DODJELU  PRIZNANJA  

 

Članak 4. 
 

Uvjeti za dodjelu priznanja : 
 

1. Zlatna plaketa  
● Ovo se priznanje dodjeljuje osobama ili institucijama koje duže vremensko          

razdoblje iznimno doprinose radu Udruge te razvoju pčelarstva, uopće.  

Zlatna plaketa je najviše priznanje Udruge koje dodjeljuje Skupština Udruge. 
 

2. Zahvalnica 
● Ovo se priznanje dodjeljuje kao zahvala osobama ili institucijama koje pomažu           

rad Udruge i razvoj pčelarstva. Dodjeljuje ga Upravni odbor Udruge 

 
3. Počasno članstvo  

● Dodjeljuje se bivšim zaslužnim članovima Udruge koji se više ne bave aktivno            

pčelarstvom a bili su članovi Udruge najmanje 10 godina. Dodjeljuje ga           
Upravni odbor Udruge 

  
Nagrade navedene pod točkom 1. ovog članka dodjeljuju se prilikom          

obilježavanja značajnih obljetnica Udruga pčelara Pula.  

Za priznanje iz točke 1. ovog članka, maksimalno se može dodijeliti 3 priznanja.             

Ostala priznanja nisu ograničena brojem i mogu se dodjeljivati svake godine. 



 
 

  
 

POSTUPAK ZA DODJELU PRIZNANJA  
 

Članak 5. 

 
Predlagatelji kandidata za dodjelu priznanja mogu biti tijela Udruge kao i           

najmanje 5 (pet) članova Udruge. 

Prijedlog se podnosi Upravnom odboru Udruge u pisanom obliku s popratnim           
objašnjenjem kandidature iz koje proizlazi osnovanost prijedloga. 

Ako Upravni odbor ocijeni da pismeni prijedlog za dodjelu priznanja nije u            
skladu s odredbama ovog Pravilnika, isti upućuje na dopunu, ispravak ili povlačenje            

podnositelju prijedloga. 

. 
 

 
Članak 6. 

 

Odluku o dodjeli priznanja “Zlatna plaketa” donosi Skupština Udruga na          
prijedlog predlagatelja, a u skladu s odredbama ovog Pravilnika. 

Odluku o dodjeli priznanja “Zahvalnica” i “Počasno članstvo” donosi         
Upravni odbor Udruga većinom glasova na prijedlog predlagatelja, a u skladu s            

odredbama ovog Pravilnika. 

Stručne i administrativne poslove u vezi s dodjelom nagrade i priznanja           
obavlja  Upravni odbor Udruga. 

 
 

 

Članak 7. 
 

Priznanja potpisuju predsjednik Upravnog odbora Udruga ili predsjedavajući        
Skupštine Udruga pčelara Pula.  

Za dodijeljena priznanje vodi se evidencija, koja se čuva u arhivi Udruga.            

Evidencija priznanja mora sadržavati: ime i prezime, odnosno naziv institucije, tvrtke           



ili udruge kojima je priznanje dodijeljeno te vrstu priznanja, evidencijski broj priznanja            
i datum dodjele. 

Uz ovu evidenciju vode se i svi podneseni prijedlozi za dodjelu priznanja s             
prijedlozima Upravnog odbora i odlukama Skupštine. 

 

 
 

ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 8. 

 
Skupština Udruge pčelara Pula može svojom odlukom odrediti na samoj          

sjednici da se neke od navedenih nagrade i priznanja dodijele i neovisno o             
prijedlogu koje je podnio Upravni odbor Udruga pčelara Pula. 

 

 
Članak 9. 

 
Ovaj Pravilnik donosi Skupština Udruga pčelara Pula, a stupa na snagu           

danom donošenja. 

. 
 

 
 

 

    PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

                                                            Nikola Bićanić 

 
 


