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 Na temelju članka 9. i 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Vrpolje („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ broj 10/18), Općinsko povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine 

Vrpolje objavljuje 

JAVNI POZIV 

za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vrpolje 

Članak1. 

 Općina Vrpolje dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim osobama zasluženim za 

gospodarski, kulturni, društveni te drugi razvoj, odnosno koji su značajno doprinijeli razvoju Općine 

Vrpolje i njezinih stanovnika. 

Javna priznanja Općine Vrpolje su: 

1. Počasni građanin Općine Vrpolje 

2. Nagrada Općine Vrpolje za životno djelo  
3. Nagrada Općine Vrpolje 

4. Zahvalnica Općine Vrpolje 

Članak 2. 

Počasnim građaninom Općine Vrpolje može se proglasiti osoba koja nema prebivalište na 

području Općine Vrpolje, koja je državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, a koja je 

posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Općine Vrpolje, 
njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu te za razvoj Općine 

Vrpolje u cjelini, ili pojedinih njezinih djelatnosti.  

Nagrada Općine Vrpolje za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i 

pravnim osobama neovisno o njenom prebivalištu, koja je državljanin Republike Hrvatske ili strani 
državljanin, za iznimne rezultate ili djela od posebnog značenja za unapređenje i promicanje područja 

iz članka 3. Odluke o javnim priznanjima Općine Vrpolje. 

Nagrada Općine Vrpolje za životno djelo daje se radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je 

osoba ostvarila tijekom radnog i životnog vijeka u određenom području i/ili u svekolikom radu u 

društvenom životu, a koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Općine 

Vrpolje.  



Nagrada Općine Vrpolje je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj i pravnoj osobi za 

iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja ostvareno u protekloj kalendarskoj godini iz 

područja navedenih u članku 3. Odluke o javnim priznanjima Općine Vrpolje.  

Zahvalnica Općine Vrpolje je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj i pravnoj osobi za 

postignuti jednokratni uspjeh, doprinos razvoju i ugledu Općine Vrpolje, zbog dane donacije, za 

uspješnu suradnju i druge osobite zasluge i slične aktivnosti. 

Članak 3. 

 Prijedlog za dodjelu javnih priznanja za Počasnog građanina Općine Vrpolje mogu dati: 

 najmanje 1/3 člana Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

 Općinski načelnik Općine Vrpolje 

Članak 4. 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja za Nagradu Općine Vrpolje za životno djelo, Nagradu 

Općine Vrpolje i Zahvalnicu Općine Vrpolje mogu dati: 

 najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

 Općinski načelnik Općine Vrpolje,  

 ovlaštena tijela organizacija civilnog društva, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih 

osoba sa sjedištem na području Općine Vrpolje, 

 političke stranke, 

  druge fizičke i pravne osobe.  

Članak 5. 

   Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Vrpolje podnosi se u pisanom obliku Povjerenstvu 

za dodjelu javnih priznanja Općine Vrpolje, a koji će najmanje sadržavati sljedeće:  

 ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište, te kontakt 

podatke podnositelja prijedloga,  

 osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o 
osobi,   

 naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te  

  iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže 

dodjela javnog priznanja Općine Vrpolje.   

Članak 6. 

Rok za podnošenje prijedloga, odnosno kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vrpolje 

je 30 dana od dana objave na službenim stranicama Općine Vrpolje i Oglasnoj ploči Općine Vrpolje, a 

to je do 13. svibnja 2022. godine. 

Prijedlog kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vrpolje s obrazloženjem uputiti na 

adresu:    

OPĆINA VRPOLJE 

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VRPOLJE 

 Trg dr. Franje Tuđmana 1 

 35210 Vrpolje 

POVJERENSTVO ZA DODJELU  

JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VRPOLJE  

Tomislav Šimundić, predsjednik v.r. 


