
  
           Odbor za izbor i imenovanja, temeljem članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine 
Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 20/11.) na sjednici održanoj  
dana 22. siječnja 2018. godine raspisuje 
 

JAVNI POZIV 
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo  

 
I. 

           Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine 
Viškovo. 
            Javna priznanja Općine Viškovo su: 

 Nagrada Općine Viškovo za životno dijelo 

 Godišnja nagrada Općine Viškovo 

 Proglašavanje Počasnim mještaninom Općine Viškovo 

 Plaketa 

 Zahvalnica 
 

            Općina Viškovo dodjeljuje javna priznanja za iznimna postignuća i doprinos od 
osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Viškovo iz područja unapređivanja 
gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke 
kulture, zdravstva, skrbi o djeci, starijima i nemoćnima i drugih javnih djelatnosti. 
       

II. 
            Prijedloge  za dodjelu Nagrade Općine Viškovo za životno djelo, Godišnje nagrade 
Općine Viškovo, plakete i zahvalnice mogu podnijeti  mještani Općine Viškovo i domaće 
pravne osobe. 
            Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje počasnim mještaninom Općine Viškovo 
ima Općinski načelnik i članovi Općinskog vijeća. 
 

III. 
            Nagrada Općine Viškovo za životno dijelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem 
na području Republike Hrvatske za cjelokupno postignuće  koje predstavlja izuzetan doprinos 
razvitku i ugledu Općine Viškovo. 
 
            Godišnja nagrada Općine Viškovo dodjeljuje se domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj 
osobi za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Općinu Viškovo, a ostvarena 
su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. 
 
            Počasnim mještaninom Općine Viškovo može biti proglašen državljanin Republike 
Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem 
značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Općine Viškovo ostvarenju i razvoju 
demokracije i mira u Republici Hrvatskoj. Počasnim mještaninom Općine Viškovo ne može 
biti proglašena osoba koja ima prebivalište na području Općine Viškovo. 
 
            Plaketa ili Zahvalnica dodjeljuje se domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za 
postignuti uspjeh, doprinos promidžbi i ugledu Općine Viškovo. 
 
 



IV. 
            Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo podnose se u pisanom  obliku i 
obvezno sadrže slijedeće podatke: 

- ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, 
- prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga (fizička osoba  dužna je dostaviti dokaz 

o prebivalištu na području Općine Viškovo - uvjerenje MUP-a o prebivalištu ne starije 
od šest mjeseci, a domaća pravna osoba izvod iz sudskog registra ili rješenje o upisu u 
registar udruga) 

- osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih 
podataka o osobi ( kratak životopis) 

- naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog 
- iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže 

dodjela javnog priznanja Općine Viškovo 
- odgovarajuću dokumentaciju ( objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i 

ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga 
- prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je predlagatelj pravna osoba prijedlog mora 

biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom 
- mišljenje tijela Republike Hrvatske nadležnog za odnose s inozemstvom ako je za 

proglašenje Počasnim mještaninom Općine Viškovo predložen strani državljanin. 
                          

V. 
             Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje. 

 
VI. 

             Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo dostavljaju se zaključno do 22. 
veljače 2018. godine poštom na adresu: Općina Viškovo, 51216 Viškovo, Vozišće 3, u 
zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo – NE 
OTVARATI“ ili osobno putem pisarnice Općine Viškovo, Viškovo, Vozišće 3.    
           
 
                                                                                                                 Predsjednik                                                                                

                Odbora za izbor i imenovanja: 
 
                                   Sanjin Mladenić, v.r. 


