Na temelju članka 1, Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Vrgorca („Vjesnik"- službeno
glasilo Grada Vrgorca, broj 03/11), gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 30. travnja 2019. godine,
raspisuje
JAVNI POZIV
za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja
grada Vrgorca u 2019. godini
1. Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja
grada Vrgorca u 2019. godini.
Inicijativu za dodjelu javnih priznanja Grada Vrgorca mogu podnijeti:
1. Gradsko vijeće,
2. gradonačelnik,
3. udruge građana koje djeluju na području grada Vrgorca,
4. vijeća mjesnih odbora i
5. građani koji imaju prebivalište na području grada Vrgorca.
2. Javna priznanja Grada su:
1. Proglašenje počasnim građaninom grada Vrgorca,
2. Nagrada za životno djelo,
3. Osobna nagrada,
4. Skupna nagrada,
5. Plaketa "Grb Grada Vrgorca".
3. Proglašenje počasnim građaninom Grada Vrgorca zaslužuje građanin Republike Hrvatske i
drugih država, koji je svojim radom znatno pridonio promicanju, značaju i ugledu Grada,
ostvarivanju i razvijanju odnosa Grada s drugim gradovima, narodima i državama, te razvoju
demokracije, mira i napretka u svijetu.
4. Nagrada za životno djelo Grada dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju
društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne
kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Grad.
5. Osobna nagrada dodjeljuje se pojedincima, a Skupna nagrada trgovačkim društvima,
ustanovama, udrugama, vjerskim zajednicama ili drugim pravnim osobama ili radnim
timovima za njihov doprinos, kreaciju, uradak ili organizaciju važnog događaja u Gradu, u
području gospodarskog i društvenog života u prethodnoj godini.
6. Plaketa "Grb Grada Vrgorca" je odličje i znak priznanja koji se dodjeljuje za rad ili djelo koje
doprinosi napretku i ugledu Grada Vrgorca u zemlji i inozemstvu te zaslužuje opće priznanje.
7. Prijedlog za dodjelu Javnih priznanja grada Vrgorca podnosi se u pisanom obliku sa
obrazloženjem Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja i nagrada Gradskog vijeća Grada
Vrgorca.
8. Svake godine može se dodijeliti do dvije Osobne i do dvije Skupne nagrade, a Nagrada za
životno djelo grada Vrgorca može se dodijeliti i posthumno.
9. Rok za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja podnosi se Povjerenstvu za dodjelu
javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Vrgorca do 25. svibnja 2019. godine, na adresu:
GRAD VRGORAC, Tina Ujevića 8., 21276 Vrgorac, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA
NAGRADU GRADA - NE OTVARAJ".
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Vrgorac, 30. travnja 2019.

