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Temeljem članka 8. Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik” Općine Marijanci br. 01/2018) te
članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Marijanci („Službeni glasnik” Općine Marijanci br.
06/2018), Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Marijanci raspisuje:

JAVNI POZIV

Općinskom vijeću Općine Marijanci, načelniku Općine Marijanci, radnim tijelima Općinskog vijeća
Općine Marijanci, trgovačkim društvima i ustanovama, građanima i udrugama građana sa područja
Općine Marijanci,  političkim strankama i  vjerskim zajednicama te  drugim pravnim osobama sa
područja Općine Marijanci za podnošenje prijedloga inicijative za dodjelu javnih priznanja Općine
Marijanci za 2019. godinu.

U 2019. godini mogu se dodijeliti slijedeća javna priznanja:

Počasni građanin Općine Marijanci:
Uvjeti-  dodjeljuje  se  građanima Republike  Hrvatske  i  drugih država  koji  su osobno i  izuzetno
doprinijeli napretku Općine Marijanci ili Republike Hrvatske u cjelini.

Nagrada za životno djelo Općine Marijanci:
Uvjeti-  dodjeljuje  se  građanima Općine  Marijanci  ili  drugim osobama za  rezultate  ili  djela  od
posebnog  značaja  za  unapređenje  i  promicanje  znanosti,  umjetnosti,  gospodarstva,  zdravstva,
obrazovanja, kulture i šport, te drugih djelatnosti značajnih za razvoj i ugled Općine Marijanci.

Nagrada Općine Marijanci:
Uvjeti- dodjeljuje se fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu ili
drugoj osobi za dostignuća i doprinos od značenja u domeni gospodarskog ili društvenog života
općine  Marijanci,  kao  i  za  ostala  posebno  vrijedna  društvena  dostignuća  ostvarena  tijekom
posljednjih pet godina.

Zahvalnica Općine Marijanci:
Uvjeti- dodjeljuje se fizičkoj osobi, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za
postignuti jednokratni uspjeh, doprinos promidžbi Općine Marijanci za uspješnu suradnju i druge
osobite zasluge.

Inicijativa mora biti  podnesena u pisanom obliku te  uz podatke o podnositelju  inicijative mora
sadržavati:



a) za pojednice:
- životopis kandidata
- tijek njegova rada i ostvarenih rezultata
- temeljito obrazloženje i razlog predlaganja
b) za pravne osobe:
- osnovne podatke o ustroju djelatnosti
- ostvarene rezultate rada
- temeljito obrazloženje i razlog predlaganja

Na zahtjev Odbora predlagatelj je dužan naknadno dostaviti dopunske podatke i dodatnu potrebnu
dokumentaciju.

Javni poziv je otvoren od 14. lipnja do 4. srpnja  2019. godine, a inicijative u pisanom obliku
sa  traženom dokumentacijom  ovlašteni  predlagatelji  dužni  su  dostaviti  Odboru  za  javna
priznanja na adresu:

OPĆINA MARIJANCI
Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Marijanci

Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci
S naznakom „Inicijativa za dodjelu javnog priznanja Općine Marijanci”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marijanci, 
K.Zvonimira 2, Marijanci (tel: 091-2634/102) ili na e- mail: info@marijanci.hr

PREDSJEDNIK ODBORA ZA DODJELU JAVNIH 
PRIZNANJA OPĆINE MARIJANCI

DANKO ŠARGAČ
                  

       

mailto:info@marijanci.hr

