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Grad Vrbovec 
Gradsko vijeće 

 

Odbor za dodjelu nagrada 
i priznanja Grada Vrbovca 

 

Klasa: 061-01/10-01/1 

Urbroj: 238/25-03/10-2 

Vrbovec, 08. travnja 2010. godine  

 

 

 Na temelju članka 11. Odluke o nagradama i priznanjima Grada Vrbovca («Glasnik Zagrebačke 

županije», broj 13/96), Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca  r a s p i s u j e 

 

 

P O Z I V N I    N A T J E Č A J 
za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrada 

i javnih priznanja Grada Vrbovca za 2009. godinu 

 

 

1. Nagrade i javna priznanja Grada Vrbovca dodjeljuju se u znak priznanja građanima Grada i drugim 

osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, gospodarskim subjektima, ustanovama, vjerskim 

zajednicama i drugim pravnim osobama za uspjehe u radu iz područja gospodarskih, društvenih i drugih 

djelatnosti kojima pridonose razvoju Grada Vrbovca. 

 

2. Nagrade i javna priznanja Grada Vrbovca su: Nagrada Grada za životno djelo, Godišnja nagrada Grada 

i Proglašenje počasnim građaninom Grada. 

 

3. Nagrada Grada za životno djelo dodjeljuje se s bilo kojeg područja rada i djelovanja, a mogu se 

dodijeliti najviše dvije takve nagrade. 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima za uspješnu i istaknutu znanstvenu ili drugu 

aktivnost u jednom određenom području koja je rezultirala: 
 

- vrijednim znanstvenim radom koji obrađuje problematiku u jednom određenom području 

- razvitkom određenog područja, odnosno uvođenjem novih znanstvenih metoda i njihove 

primjene u gospodarskom i društvenom životu naše sredine 

- za izobrazbu i stručno osposobljavanje kadrova te radovima od posebnog značaja za ukupni 

društveni razvitak i napredak naše sredine 

 

4. Godišnja nagrada dodjeljuje se hrvatskim državljanima i pravnim osobama s područja Grada Vrbovca 

za zasluge i značajna postignuća u određenom području rada i djelovanja, a ukupno se može dodijeliti 10 

godišnjih nagrada. Godišnja nagrada može se dodijeliti stranim državljanima, prijateljskim gradovima u 

inozemstvu, međunarodnim organizacijama i njihovim tijelima u znak priznanja i korisnu suradnju s 

Gradom Vrbovcem.  
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 5. Počasnim građaninom može se proglasiti osoba koja ne živi na području Grada Vrbovca, ali je 

posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva općenito, te položaja i ugleda Grada 

Vrbovca i njegovog odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, kao i za ukupni razvoj ili razvoj 

pojedinih djelatnosti i njegovih područja. 

 

6. Prijedlog za dodjelu nagrada i javnih priznanja podnosi se do zaključno 30. travnja 2010. godine 

zaključno do 15,00 sati, a treba sadržavati sljedeće podatke: 

 

a) Za poduzeća, ustanove, udruge i druge gospodarske subjekte: 

- naziv poduzeća, ustanove, udruge ili druge organizacije koja se predlaže za nagradu 

- naziv predlagača 

- vrsta djelatnosti kandidata 

- za koju nagradu se predlaže 

- iscrpno obrazloženje 

- ostale podatke koji su značajni za odluku o dodjeli nagrade 

 

b) Za fizičke osobe: 

- ime i prezime osobe koja se predlaže za nagradu 

- ime predlagača 

- za koju nagradu se predlaže 

- obrazloženje. 

 

7. Prijedlog za dodjelu nagrada mogu podnijeti: Građani, Poduzeća, Ustanove, Udruge, Političke 

stranke, Vijećnici Gradskog vijeća, Radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik, Tijela mjesne 

samouprave, te druge fizičke i pravne osobe i njihova tijela upravljanja. 

 

8. Prijedlozi za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca, dostavljaju se: 

 

 Grad Vrbovec, Odboru za dodjelu nagrada i javnih priznanja, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9. 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK 
 Odbora za dodjelu nagrada i priznanja 

 

Tomislav Mladen, v.r. 
 
 
 
 

Za točnost otpravka – ovlašteni službenik 
 

Katarina Škudar-Vincek 


