
 

Na temelju članka 69. Statuta UHDDR, Predsjedništvo UHDDR na svojoj 7. sjednici održanoj 10. 

svibnja 2019. donijelo je sljedeći 

 

PRAVILNIK 
 

o dodjeli nagrada, priznanja i zahvalnica 

Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom o dodjeli nagrada, priznanja i zahvalnica Udruge hrvatskih dragovoljaca 

Domovinskog rata (u daljnjem tekstu Pravilnik) utvrđuju se nagrade, priznanja i zahvalnice članovima 

Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata (u daljnjem tekstu UHDDR), ustrojstvenim oblicima 

UHDDR kao i drugim pojedincima, pravnim osobama i institucijama za doprinos i učinkovito pomaganje 

u ostvarenju ciljeva UHDDR. 

Izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku su neutralni, odnose se na ženski i muški rod, a napisani su u 

jednini i u muškom rodu. 

 

Članak 2. 

Nagrade, priznanja i zahvalnice dodjeljuju se pod uvjetima, na način i u postupku utvrđenim ovim 

Pravilnikom.  

Nagrade se mogu dodijeliti posthumno. 

 

II. NAGRADE, PRIZNANJA I ZAHVALNICE 

 

Članak 3. 

UHDDR utvrđuje sljedeće vrste nagrada, priznanja i zahvalnica te kriterije za njihovu dodjelu i to: 

1. Nagrade: 

a) „Nagrada za životno djelo UHDDR“ – dodjeljuje se fizičkoj osobi, članu UHDDR za doprinos 

u radu i ostvarivanju ciljeva UHDDR te za izuzetne zasluge i doprinos u ostvarivanju i 

promicanju temeljnih ciljeva UHDDR kroz duže razdoblje rada u UHDDR. 

b) „Godišnja nagrada UHDDR“ – dodjeljuje se fizičkoj osobi, članu UHDDR koja je tijekom 

godine svojim radom i zalaganjem značajno doprinijela radu i prosperitetu UHDDR. 

 

2. Priznanja: 

a) „Uzorni ogranak UHDDR“ – dodjeljuje se pravnoj osobi, ustrojstvenom obliku UHDDR 

(Županijska podružnica, Gradski ogranak, Općinski ogranak, Ogranak gradske četvrti, 

Temeljni ogranak, Sekcija UHDDR) koji je u toj godini svojom aktivnošću i redovnim 

izvršavanjem svih obveza prema UHDDR i članovima dali izuzetan doprinos ostvarivanju 

programa i projekata svoje podružnice ili ogranka i na taj način unapređujući svoju lokalnu 

zajednicu. 

b) „Dragovoljačko srce“ – dodjeljuje se članu UHDDR te pravnoj ili fizičkoj osobi izvan UHDDR 

koja je na bilo koji način pomogla u ostvarivanju i realizaciji programa i projekata UHDDR. 

 



3. Zahvalnice: 

a) Dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama unutar i izvan UHDDR koji su doprinijeli radu 

UHDDR u bilo kojem segmentu, promicanjem ciljeva i djelatnosti UHDDR, te za materijalni 

doprinos i sudjelovanjem u projektima bilo kojeg ustrojstvenog oblika UHDDR. 

 

Članak 4. 

Godišnje se može dodijeliti samo jedna „Nagrada za životno djelo UHDDR“. 

Istoj osobi se „Nagrada za životno djelo UHDDR“ može dodijeliti samo jednom. 

 

Članak 5. 

Godišnje se može dodijeliti najviše pet priznanja „Uzorni ogranak UHDDR“ vodeći računa o regionalnoj 

zastupljenosti. 

Istoj pravnoj osobi iz stavka 1. ovog Članka priznanje se može dodijeliti više puta. 

Iznimno, Predsjedništvo UHDDR može u jubilarnim godinama donijeti odluku da se dodjeli više 

priznanja „Uzorni ogranak UHDDR“. 

 

Članak 6. 

Broj dodjela priznanja „Dragovoljačko srce“ nije ograničeno u jednoj godini. 

 

Članak 7. 

Broj dodjela zahvalnica nije ograničena u jednoj godini. 

 

Članak 8. 

Tijekom jedne kalendarske godine istoj fizičkoj, odnosno pravnoj osobi može se dodijeliti i zahvalnica i 

jedna od nagrada ili priznanja. 

 

III. POSTUPAK IZBORA I DODJELE NAGRADA, PRIZNANJA I ZAHVALNICA 

 

Članak 9. 

Prijedlog za dodjelu nagrada, priznanja i zahvalnica mogu dati upravljačka tijela ustrojstvenih oblika 

UHDDR. Za niže ustrojstvene oblike UHDDR prijedlog daje viši ustrojstveni oblik UHDDR (npr. za GO 

UHDDR ili OO UHDDR prijedlog daje Županijska podružnica). 

Prijedlog za TO, OO, OGČ i GO može dati i Predsjedništvo Središnjice UHDDR ukoliko na području 

predmetne županije nije ustrojena Županijska podružnica. 

Prijedlog za dodjelu nagrada, priznanja i zahvalnica Županijskim podružnicama daje Predsjedništvo 

središnjice UHDDR. 

 

Članak 10. 

Predlagač je dužan prijedlog pisano obrazložiti te ga potkrijepiti osnovnim podacima o kandidatu i 

podacima o aktivnostima  kandidata te njegovim postignućima kojima je pridonio radu i ostvarivanju 

ciljeva UHDDR. 

Predsjednik UHDDR može predložiti Predsjedništvu UHDDR dodjelu nagrada, priznanja i zahvalnica na 

temelju vlastite prosudbe, ali na temelju gore navedenih kriterija uz pismeno obrazloženje. 

 

 

 

 

Članak 11. 



Poziv za dodjelu nagrada, priznanja i zahvalnica upućuje se svim članovima UHDDR i ustrojstvenim 

oblicima UHDDR te se objavljuje na mrežnim stranicama UHDDR www.uhddr.hr do 30. siječnja svake 

godine, a prijedlozi se dostavljaju u Tajništvo UHDDR najkasnije do 20. veljače tekuće godine. 

Odluku o dodjeli nagrada, priznanja i zahvalnica donosi Predsjedništvo UHDDR uzimajući u obzir 

zadane kriterije.  

Odluka iz stavka 1. ovog Članka mora biti obrazložena.  

 

Članak 12. 

Oblik, sadržaj i izgled nagrada, priznanja i zahvalnica utvrđuje Predsjedništvo UHDDR posebnom 

odlukom. 

 

Članak 13. 

Sredstva za izradu nagrade, priznanja i zahvalnice  osigurava Središnjica UHDDR. 

 

Članak 14. 

O dodijeljenim nagradama, priznanjima i zahvalnicama Tajništvo UHDDR vodi posebnu evidenciju, a uz 

istu vode se i svi podneseni prijedlozi za dodjelu nagrada, priznanja i zahvalnica. 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 15. 

Odredbe ovog Pravilnika tumači Predsjedništvo UHDDR. 

 

Članak 16. 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način njegovog donošenja. 

 

Članak 17. 

Pravilnik potpisuje Predsjednik UHDDR. 

Pravilnik će biti objavljen na službenim mrežnim stranicama UHDDR www.uhddr.hr. 

 

Članak 18. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

 

U Zagrebu, 10. lipnja_2019. 

Predsjednik UHDDR: 

 

Ante Martinac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uhddr.hr/
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Obrazloženje uz Pravilnik o dodjeli nagrada, priznanja i zahvalnica UHDDR 
 

Na temelju Članka 69. statuta UHDDR Predsjedništvo UHDDR će na svojoj 7. Sjednici donijeti 

predmetni prijedlog. 

 

U cilju jednoobrazne provedbe politike dodjele nagrada, priznanja i zahvalnica UHDDR, , a na 

inicijativu Predsjedništva i Središnjeg odbora UHDDR od 6. prosinca 2017. na Kalniku, Tajništvo 

UHDDR izradilo je prijedlog Pravilnika o dodjeli nagrada, priznanja i zahvalnica UHDDR. 

 

U osnovi sadržaj ovog Pravilnika utvrđuje: 

a) Nagrade za životno djelo UHDDR fizičkoj osobi, članu UHDDR za doprinos u radu i ostvarivanju 

ciljeva UHDDR te za izuzetne zasluge i doprinos u ostvarivanju i promicanju temeljnih ciljeva 

UHDDR kroz duži period rada u UHDDR. 

b) Godišnje nagrade UHDDR fizičkoj osobi, članu UHDDR koja je tijekom godine svojim radom i 

zalaganjem značajno doprinijela radu i prosperitetu UHDDR. 

c) Priznanja Uzorni ogranak UHDDR pravnoj osobi, ustrojstvenom obliku UHDDR (Županijska 

podružnica, Gradski ogranak, Općinski ogranak, Ogranak gradske četvrti, Temeljni ogranak, 

Sekcija UHDDR) koji je u toj godini svojom aktivnošću i redovnim izvršavanjem svih obveza 

prema UHDDR i članovima dali izuzetan doprinos ostvarivanju programa i projekata svoje 

podružnice ili ogranka i na taj način unapređujući svoju lokalnu zajednicu. 

d) Priznanja „Dragovoljačko srce“ članu UHDDR te pravnoj ili fizičkoj osobi izvan UHDDR koja je 

na bilo koji način pomogla u ostvarivanju i realizaciji programa i projekata UHDDR bez 

ograničenja broja. 

e) Zahvalnice fizičkim i pravnim osobama unutar i izvan UHDDR koji su doprinijeli radu UHDDR u 

bilo kojem segmentu, promicanjem ciljeva i djelatnosti UHDDR, te za materijalni doprinos i 

sudjelovanjem u projektima bilo kojeg ustrojstvenog oblika UHDDR bez ograničenja broja. 

 

- Sve navedeno uz odgovarajuće obrazloženje. 

- Odluke o nagradama, priznanjima i zahvalnicama donosi Predsjedništvo UHDDR. 

 

Sukladno izloženom prijedlogu Tajništvo UHDDR predlaže Predsjedništvu UHDDR. 

1. Pokretanje javne rasprave o prijedlogu Pravilnika ustrojstvenim oblicima UHDDR. 

2. Primjedbe u roku od 15 dana dostaviti u Tajništvo UHDDR zaključno s 30.svibnja 2019. 

3. Da se primjedbe obrade i Pravilnik predloži na 7. Sjednici Predsjedništva UHDDR. 

 

 

 


