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REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVSKO
GRADSKO VIJEĆE

Vrbovsko, 20. prosinca 2016. godine
Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima (“Službene novine”, broj 3/99.),
Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, objavljuje
JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Vrbovskog
Temeljem Odluke o javnim priznanjima (“Službene novine”, broj 3/99) ovlašteni
predlagači mogu Komisiji za dodjelu priznanja podnositi inicijative za dodjelu gradskih priznanja
i to za:
1. imenovanje počasnim građaninom Grada Vrbovskog
Gradsko vijeće Grada Vrbovskog može proglasiti počasnim građaninom Grada
Vrbovskog fizičku osobu koja se istakla naročitim zaslugama za Grad Vrbovsko. Počasnim
građaninom može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je osobito
zaslužan za napredak i promicanje ugleda Grada Vrbovskog u Hrvatskoj, a i izvan državnih
granica.
U jednoj godini počasnim građaninom može se proglasiti samo jedna fizička osoba.
2. nagradu Grada Vrbovskog za životno djelo
Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je
pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka, a koje u određenoj oblasti društvenog života i
rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Vrbovskog u sljedećim
područjima: kulturi, gospodarstvu, znanosti, odgoju i obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi,
tehničkoj kulturi, sportu i tjelesnoj kulturi, prostornom uređenju i zaštiti okoliša.
Nagrada za životno djelo može se dodijeliti u pravilu najviše jednoj osobi u godini.
3. nagradu Grada Vrbovskog za stvaralački rad i posebna dostignuća tijekom
godine (u daljnjem tekstu: godišnja nagrada Grada Vrbovskog)
Godišnja nagrada Grada Vrbovskog je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i
pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstva,
kulture, umjetnosti, športa i drugih oblasti društvenog života tijekom godine.
Godišnje se mogu, u pravilu, dodijeliti najviše tri godišnje nagrade.
4. zahvalnicu Grada Vrbovskog
Zahvalnica Grada Vrbovskog je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim
osobama za donacije i slične aktivnosti, kao i za uspješnu suradnju, te za doprinos razvoju i
ugledu Grada Vrbovskog.
Inicijativu za dodjelu gradskih priznanja mogu dati: najmanje jedna četvrtina vijećnika
Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća Grada Vrbovskog, ovlaštena tijela pravnih osoba i
udruga građana.
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Inicijativa se podnosi u pisanom obliku, a mora sadržavati:
- ime i prezime odnosno naziv predlagatelja
- prebivalište odnosno sjedište predlagatelja
- ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za nagradu
- životopis osobe koja se predlaže za nagradu
- naziv nagrade i područje za koje se predlaže
- pisano obrazloženje i opis značajnih postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže
dodjela nagrada s ogovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, analiza, prikaza,
stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.)
- prijedlog teksta od najviše petnaest riječi koje se upisuju u tekst pisanog priznanja iz
kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili
cjelokupnog životnog djelovanja.
Ukoliko smatrate da u Vašoj sredini postoji osoba (pravna ili fizička) koja zaslužuje neko
od gradskih priznanja, molimo da svoju inicijativu do 10. veljače 2017. godine dostavite
Komisiji za dodjelu priznanja, neposredno u pisarnici Grada Vrbovskog ili preporučenom
pošiljkom na adresu; Grad Vrbovsko, Komisija za dodjelu priznanja, 51326 Vrbovskog,
Ulica hrvatskih branitelja 1.
Odluku o dodjeli javnih priznanja na prijedlog Komisije za dodjelu priznanja donosi
Gradsko vijeće Grada Vrbovskog.
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