
                     
REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BELICA 
POVJERENSTVO ZA  
JAVNA PRIZNANJA OPĆINE BELICA 
 
Klasa:   061-06/17-01/1 
Ur.broj: 2109-3-01-17-01 
Belica,  5. lipnja 2017. godine 
 
Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Belica («Službeni 
glasnik Međimurske županije» broj 8/15, 11/15), te Statuta Općine Belica 
(«Službeni glasnik Međimurske županije» broj 4/13), općinski načelnik Općine 
Belica objavljuje 
 

J A V N I  P O Z I V 
za predlaganje kandidata  

za dodjelu javnih priznanja Općine Belica za 2017. godinu  
 

 
Članak 1. 

 
Općinsko vijeće Općine Belica dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i 
doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe 
ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja 
čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih 
javnih djelatnosti. 
 
 

Članak 2. 
 
Javna priznanja Općine Belica su: 
 
1. Proglašenje počasnim građaninom Općine Belica 
2. Plaketa Općine Belica "Grb Općine Belica" 
3. Pohvalnica 
4. Zahvalnica 
 
 

Članak 3. 
 
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela 
koja provode postupak i dodjeljuju priznanja uređene su Statutom Općine Belica 
(«Službeni glasnik Međimurske županije» broj 4/13), te Odlukom o javnim 
priznanjima Općine Belica («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 8/15, 
11/15). 



 
Članak 4. 

 
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se Povjerenstvu za javna priznanja 
Općinskog vijeća Općine Belica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 
Prijedlog mora biti obrazložen pisano i mora sadržavati: 
 

 naznaku javnog priznanja koje se predlaže 
 

 podatke o podnositelju prijedloga, 
 

 životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za 
priznanje, 

 
 iscrpno obrazloženje zasluga, postignuća i doprinosa zbog kojih se 

predlaže dodjela javnog priznanja, 
 

 odgovarajuću dokumentaciju 
 
 
 

Članak 5. 
 

Prijedlog s detaljnim obrazloženjem iz članka 4., stavka 2., daje se u pisanom 
obliku na adresu: 
 
Općina Belica 
Povjerenstvo za javna priznanja Općine Belica 
Kralja Tomislava 91 
40 319 Belica 
 
uz napomenu: «Prijedlog za dodjelu javnog priznanja – NE OTVARAJ!» 
 
Prijedlozi se zaprimaju u zatvorenim omotnicama zaključno do 19. lipnja 2017. 
godine do 10,00 sati, bez obzira na način dostave. 
 
Prijedlog odabira Povjerenstvo podnosi Općinskom vijeću. 

 
 
 
 

Povjerenstvo za javna priznanja Općine Belica 
 

 
 
 
 


