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Na temelju članka 10. Odluke o nagradama i priznanjima Grada Vrbovca Odbor za dodjelu nagrada 
i priznanja Grada Vrbovca za 2013. godinu  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

1. Nagrade i javna priznanja Grada Vrbovca dodjeljuju se u znak priznanja građanima Grada i 
drugim osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, poduzećima, ustanovama, vjerskim 
zajednicama i drugim pravnim osobama, za uspjehe u radu iz oblasti gospodarskih, društvenih i 
drugih okolnosti kojima pridonose razvoju Grada Vrbovca.

Nagrade i javna priznanja mogu se dodijeliti jedinicama lokalne samouprave i uprave, 
poduzećima, ustanovama i drugim organizacijama i fizičkim osobama s kojima Grad Vrbovec 
održava prijateljske odnose kako u zemlji tako i u inozemstvu.

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

3. Nagrada Grada Vrbovca za životno djelo dodjeljuje se građanima Grada i drugim osobama koje 
rade na području Grada za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, 
kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života 
Grada Vrbovca.

Nagrada Grada Vrbovca za životno djelo dodjeljuje se u obliku posebnog priznanja, a na 
prijedlog Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Gradsko vijeće Grada Vrbovca može svojom 
posebnom Odlukom i dodatno novčano nagraditi određenu nagrađenu osobu za životno djelo. 

U jednoj godini mogu se dodijeliti najviše dvije Nagrade za životno djelo.
Nagradom za životno djelo jedna osoba može biti nagrađena samo jednom u životu.

4. Godišnja nagrada Grada Vrbovca dodjeljuje se građanima Grada Vrbovca i drugim osobama, 
njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, te ustanovama, poduzećima, vjerskim zajednicama i 
drugim pravnim osobama za zasluge u provođenju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, 
umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi, unapređenju kvalitete življenja, promicanju ugleda 
Grada u zemlji i inozemstvu, te svih drugih područja društvenog života  u razvoju Grada. 
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Godišnja nagrada Grada Vrbovca dodjeljuje se za rezultate postignute u prethodnoj 
godini, a daje se u obliku posebnog priznanja.

U jednoj godini može se dodijeliti najviše 10 godišnjih nagrada Grada Vrbovca.

5. Počasnim građaninom Grada Vrbovca može se proglasiti osoba koja ne živi na području Grada, 
a posebno je zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Grada, 
njihovih odnosa sa drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, te za ukupni razvoj Grada Vrbovca ili 
razvoj pojedinih njegovih djelatnosti.

Počasnim građaninom Grada Vrbovca znak je počasti i zahvalnosti, a može se proglasiti i 
državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije druge države ili njihovih 
tijela, posebno zaslužan za Grad Vrbovec i Republiku Hrvatsku u promicanju njenog suvereniteta i 
samostalnosti na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.
         
6. Prijedlog za dodjelu nagrada i javnih priznanja traje 15 dana od dana objave, a treba sadržavati 
sljedeće podatke:

a) Za poduzeća, ustanove, udruge i druge organizacije: 
- naziv poduzeća, ustanove, udruge ili organizacije koja se predlaže za nagradu
- naziv predlagača
- vrsta djelatnosti kandidata
- za koju nagradu se predlaže
- obrazloženje
- ostali podaci koji nisu navedeni, a značajni su za dodjelu 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 nagrade mogu podnijeti: vijećnici Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog 
vijeća, tijela mjesne samouprave, građani, poduzeća, ustanove, udruge, političke stranke, te 
druge pravne osobe i njihova tijela upravljanja.

8. Prijedlozi za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca, dostavljaju se na adresu: Grad Vrbovec,  Odbor 
za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca za 2013. godinu, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

PREDSJEDNIK ODBORA

Josip Jambrač, v.r.
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