Na temelju članka 9. i članka 35. st. 1. al. 36. Statuta Grada Vrbovca ( „Glasnik
Zagrebačke županije“ 32-II/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 6. sjednici
održanoj 20. veljače 2014. godine d o n i j e l o j e

ODLUKU
O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA
GRADA VRBOVCA

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju nagrade i javna priznanja Grada Vrbovca, te uvjeti i način
njihove dodjele.

Članak 2.
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.

Članak 3.
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.

Članak 4.
Nagrade i javna priznanja Grada Vrbovca su:
- Nagrada Grada za životno djelo
- Godišnja nagrada Grada
- Proglašavanje počasnim građaninom Grada.

Članak 5.
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.

Članak 6.
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.
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.

Članak 7.
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.

Članak 8.
Nagrade Grada Vrbovca dodjeljuje Gradsko vijeće povodom Dana Grada, a na prijedlog
Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada ( u daljnjem tekstu: Odbor).
Zaključak o dodjeli nagrada i javnih priznanja objavljuje se u Glasniku Zagrebačke
županije ili u službenom Glasniku Grada Vrbovca.

Članak 9.
Sredstva za dodjelu novčane nagrade osiguravaju se svake godine u Proračunu Grada.

PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Članak 10.
Postupak za dodjelu nagrada i javnih priznanja pokreće svake godine Odbor
raspisivanjem pozivnog Natječaja za prikupljanje prijedloga za nagrađivanje.
Pozivni natječaj raspisuje se u pravilu u lokalnom glasilu i na drugi adekvatni način i
traje 15 dana od dana objave.

Članak 11.
Prijedlog za dodjelu nagrada i javnih priznanja podnosi se pismeno s obrazloženjem, a
treba sadržavati slijedeće podatke:
1. 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.
2. Za fizičke osobe:
- ime i prezime osobe koja se predlaže za nagradu
- ime predlagača
- za koju nagradu se predlaže
- obrazloženje

Članak 12.
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.

Članak 13.
Prijedlog se dostavlja Odboru.
Tehničke i administrativne poslove Odbora obavlja Ured gradonačelnika ili druga
stručna služba zadužena za rad Gradskog vijeća Grada Vrbovca.

ODBOR

Članak 14.
Odbor se sastoji od predsjednika i četiri člana koje bira Gradsko vijeće.
Predsjednik Gradskog vijeća, ujedno je i predsjednik Odbora.
Odbor radi na sjednicama, a zaključke donosi većinom glasova svih članova.

Članak 15.
Odbor razmatra prijedloge za dodjelu nagrada i predlaže Gradskom vijeću kandidate za
nagradu.

Članak 16.
Odbor može po potrebi formirati stručne grupe radi razmatranja prijedloga za dodjelu
nagrada iz pojedine oblasti navedenih u članku 2. i 3. ove Odluke.
Stručna grupa razmatra prijedloge za dodjelu nagrada iz svojeg djelokruga i Odboru
podnosi svoja mišljenja i prijedloge.
Stručna grupa bira iz redova svojih članova izvjestitelja koji je dužan temeljem
zaključaka stručne grupe sastaviti pismeno izvješće i dostaviti ga Odboru.

Članak 17.
Odbor podnosi Gradskom vijeću pismeno izvješće i prijedlog za dodjelu nagrada sa svim
potrebnim podacima.

Članak 18.
Pojedinačni heraldički izgled, opis nagrada i javnih priznanja, način njihova nošenja,
isticanja, izgled i opis pismena o dodjeli nagrada i javnih priznanja, zatim sadržaj, oblik i

evidencije o dodijeljenim nagradama i javnim priznanjima, te druga pitanja važna za dodjelu
nagrada i javnih priznanja utvrditi će se posebnom Odlukom.

Članak 19.
O dodijeljenim nagradama i javnim priznanjima Grada Vrbovca vodi se evidencija u
Gradskoj službi pri Uredu gradonačelnika ili drugoj stručnoj službi zaduženoj za rad Gradskog
vijeća Grada Vrbovca.

Članak 20.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nagradama i priznanjima
Grada Vrbovca KLASA: 023-01/96-01-93 URBROJ: 238/25-96-1 od 10.06.1996. godine.

Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Zagrebačke
županije".
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