
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 
KLASA:    061-01/19-01/74 
URBROJ: 2186-06-19-4 
Petrijanec,  21. svibnja 2019.  

Na temelju članka 11. i 12. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 16/13 i 52/17) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec 
upućuje 

JAVNI POZIV 
za predlaganje kandidata za dodjelu 

javnih priznanja Općine Petrijanec u 2019. godini 

I. 

Javna priznanja Općine Petrijanec dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za osobite 
uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, odgoja i obrazovanja, 
znanosti, kulture, tjelesne kulture, tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, protupožarne i 
civilne zaštite, zaštite i unaprjeđenja čovjekovog okoliša, za doprinos razvitku komunalne i 
društvene infrastrukture i drugih djelatnosti značajnih za Općinu, kao i za poslovnu suradnju. 

II. 

Pozivaju se fizičke osobe, pravne osobe, ustanove, udruge građana i općinski načelnik da 
dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec. 

Javna priznanja Općine Petrijanec su: 

1. Zahvalnica Općine Petrijanec 
2. Pohvalnica Općine Petrijanec 
3. Nagrada Općine Petrijanec 
4. Povelja počasnog građanina Općine Petrijanec 
5. Nagrada za životno djelo Općine Petrijanec 

III. 

Za zahvalnicu Općine Petrijanec mogu se predložiti fizičke i pravne osobe koje su iskazanim 
aktivnostima i entuzijazmom rezultirali značajnim doprinosom razvitku nekih od djelatnosti iz 
članka 1. ovog Javnog poziva kao i za primjernu poslovnu suradnju i doprinos razvitku 
Općine Petrijanec. 



IV. 

Za pohvalnicu Općine Petrijanec mogu se predložiti fizičke i pravne osobe koje su ostvarile 
vrijedne rezultate u djelatnostima iz članka 1. ovog Javnog poziva, kojim su doprinijeli 
afirmaciji i promociji Općine Petrijanec na međuopćinskoj, županijskoj i regionalnoj razini. 

V. 

Za nagradu Općine Petrijanec mogu se predložiti fizičke i pravne osobe koje su ostvarile 
rezultate od posebne važnosti u djelatnostima iz članka 1. ovog Javnog poziva, koji su 
doprinijeli afirmaciji i promociji Općine Petrijanec na državnoj i međunarodnoj razini. 

VI. 

Za Povelju počasnog građanina Općine Petrijanec može se predložiti pojedinac, građanin 
Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, ugledom i svekolikim društvenim 
angažmanom značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije 
u Županiji, Republici Hrvatskoj i svijetu.  

VII. 

Za nagradu za životno djelo Općine Petrijanec mogu se predložiti pojedinci koji su 
imali izniman doprinos svekolikom razvitku Općine Petrijanec u djelatnostima iz članka 1. 
ovog Javnog poziva kada se ocijeni da su ostvarili iznimne rezultate značajne za sadašnjost i 
budućnost naše sredine. 

VIII. 

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja: 

a) za fizičke i pravne osobe 
- ostvarivanje osobitih uspjeha u razvoju društvenih odnosa i unapređenje 

gospodarstva, odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, tehničke 
kulture, zdravstva i socijalne skrbi, protupožarne i civilne zaštite, zaštite i 
unaprjeđenja čovjekova okoliša 

- doprinos u razvitku komunalne i društvene infrastrukture i drugih djelatnosti 
značajnih za Općinu, kao i za poslovnu suradnju. 

IX. 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti pismeno obrazloženi i sadržavati: 

a) za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata, temeljito 
obrazloženje razloga predlaganja i obavezno pismenu suglasnost osobe na svoju kandidaturu 
za javno priznanje; 



b) za pravne osobe – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada i 
temeljito obrazloženje razloga predlaganja i obavezno pismenu suglasnost odgovorne osobe 
u pravnoj osobi na kandidaturu pravne osobe za javno priznanje. 

Uz prijedlog se prilaže i odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, 
pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i sl. 

X. 

Prijedlozi se podnose Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec na adresu: 

OPĆINA PETRIJANEC 
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec 

Vladimira Nazora 157 
42206 Petrijanec 

s naznakom: »PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA«. 

 Rok za podnošenje pisanih prijedloga je zaključno s  31. svibnja 2019. godine. 

 

                                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 

 

 


