
                                   

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

POVJERENSTVO ZA ODLIKOVANJA  

   I PRIZNANJA 

KLASA:061-01/18-01/01 

URBROJ: 2123/06-03-18-1 

Velika Trnovitica, 11. rujna 2018. godine 

 

Na temelju članka 13. Odluke o dodjeli Javnih priznanja, povelja, nagrada i zahvalnica na 

području Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik“, broj 7/15), Povjerenstvo za 

odlikovanja i priznanja Općine Velika Trnovitica upućuje  

JAVNI P O Z I V 

za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu 

javnih priznanja Općine Velika Trnovitica u 2018. godini 

 

I. 

 

Pozivaju se članovi općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća,  Općinski načelnik, 

mjesni odbori, udruge gospodarstvenika i obrtnika, građani, udruge građana, trgovačka 

društva, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe da dostave prijedloge za 

dodjelu javnih priznanja Općine Velika Trnovitica. 

Javna priznanja Općine Velika Trnovitica su: 

 

 1. Povelja počasni građanin Općine Velika Trnovitica, 

 2. Povelja Općine Velika Trnovitica, 

 3. Nagrada Općine Velika Trnovitica, 

 4. Zahvalnica Općine Velika Trnovitica. 

 

II. 

 

Počasnim građaninom Općine Velika Trnovitica mogu biti proglašeni građani Republike 

Hrvatske kao i građani drugih država koji su osobno i izuzetno doprinijeli napretku Općine 

Velika Trnovitica ili Republike Hrvatske u cjelini.  

 

III. 

 

Povelja Općine Velika Trnovitica može se dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, 

udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuće i doprinos od 



značaja za gospodarski i društveni život Općine Velika Trnovitica kao i za ostala posebno 

vrijedna društvena dostignuća. 

IV. 

 

Nagrada Općine Velika Trnovitica može se dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, 

udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od 

značaja za gospodarski i društveni život Općine Velika Trnovitica kao i za ostala posebno 

vrijedna društvena dostignuća. 

V. 

 

Zahvalnica Općine Velika Trnovitica je javno priznanje fizičkoj osobi, udruzi, ustanovi, 

trgovačkom društvu, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama za zasluge u 

promicanju znanosti, obrazovanja, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, 

zdravstva, socijalne skrbi, politike, humanitarnog djelovanja  te svih drugih područja u Općini 

Velika Trnovitica za uspješnu suradnju  i druge osobite zasluge.  

 

VI. 

 

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja općine Velika Trnovitica dostavlja se Povjerenstvu za 

odlikovanja i  priznanja općine Velika Trnovitica u pisanom obliku. 

 

Prijedlog mora sadržavati: 

- podatke o podnositeljima prijedloga, 

- životopis predložene fizičke osobe, odnosno osnovne podatke o osobi koja se predlaže za 

priznanje, 

- pismenu suglasnost predložene osobe na svoju kandidaturu za javno priznanje, 

- iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se pojedinac ili pravna osoba predlažu za dodjelu 

javnih priznanja, 

- odgovarajuću dokumentaciju koja uz pismeni prijedlog može potkrijepiti prijedlog 

(objavljeni rad, natjecateljski rezultati, nagrade i sl.). 

Prijedlozi s nepotpunim podacima i obrazloženjem, i koji su dostavljeni izvan roka neće se 

razmatrati. 

VII.  

 

Rok za predlaganje kandidata za javno priznanje je najkasnije do 22. listopada 2018. godine. 

 

VIII. 

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica. 

 

IX. 

 

Dodijeljena javna priznanja uručuje općinski načelnik ili predsjednik općinskog vijeća, u 

pravilu na svečanoj sjednici Općinskog vijeća prigodom obilježavanja Dana Općine.    

 

 

 

 

 



X. 

Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Velika Trnovitica na adresu: 

 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

Povjerenstvo za odlikovanja i priznanja Općine Velika Trnovitica 

Velika Trnovitica 223 a 

43285 Velika Trnovitica 

s naznakom: «prijedlog za dodjelu javnih priznanja». 

 

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

       Slobodan Duran /v.r./ 

 

  



Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Velika Trnovitica 

 


