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U Šandrovcu, 11.03.2022. 

 

Na temelju članka 7. Odluke o javnim priznanjima Općine Šandrovac, Jedinstveni upravni odjel 

općine Šandrovac objavljuje 

POZIV 

za dodjelu javnih priznanja  

Općine Šandrovac 

 

I. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE ŠANDROVAC 

Javna priznanja Općine Šandrovac su: 

1. Nagrada za životno djelo Općine Šandrovac 
2. Povelja počasnom građaninu Općine Šandrovac 
3. Povelja Općine Šandrovac 
4. Priznanje Općine Šandrovac 
 

 
Nagrada za životno djelo Općine Šandrovac 
Nagrada za životno djelo Općine Šandrovac dodjeljuje se fizičkim osobama za osobit uspjeh u 
razvoju društvenih odnosa i unaprjeđenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne 
kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za općinu Šandrovac, 
kad se ocjeni da je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u 
tome postigla svoj neponovljiv rezultat u odnosnom području. 
 
 
Povelja počasnom građaninu Općine Šandrovac 
Počasnim građaninom Općine Šandrovac može biti proglašena osoba koja se istakla naročitim 
zaslugama za općinu Šandrovac, koja je državljanin Republike Hrvatske, a u posebnim 
okolnostima i strani državljanin, čije prebivalište nije na području općine Šandrovac.  
 
Povelja Općine Šandrovac 
Povelja Općine Šandrovac je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za 
naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog, kulturnog i društvenog života od značaja za 
općinu Šandrovac. 
 
Priznanje Općine Šandrovac 
Priznanje Općine Šandrovac dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobit doprinos u 
razvoju općine Šandrovac. 
 

II. POSTUPAK PREDLAGANJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može podnijeti član općinskog vijeća općine 

Šandrovac, općinski načelnik općine Šandrovac, te fizičke i pravne osobe sa područja 

općine Šandrovac. 

 



 

Prijedlog mora sadržavati ime i prezime predložene osobe ili naziv pravne osobe te za 

koje javno priznanje se predlaže kao i područje za koje se predlaže dodjela javnog 

priznanja Općine Šandrovac. 

 
Prijedlog uz ostalo sadrži osnovne podatke o kandidatu i obrazloženje prijedloga, a 
predlagatelj može uz prijedlog dostaviti i mišljenja drugih sredina, odnosno tijela i pojedinaca 
te članke iz novina i literature, odnosno stručnih i znanstvenih analiza i sl. 

 

Prijedlog se u pismenom obliku podnosi na adresu: 

OPĆINA ŠANDROVAC, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, Bjelovarska 6, 43227 

Šandrovac,  

u zatvorenoj omotnici s napomenom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja -  ne 

otvaraj“. 

 

Prijedlozi se mogu podnijeti i osobno radnim danom od ponedjeljka do petka, od 7,00 sati do 

15,00 sati u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 

Šandrovac. 

 

III. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA 

 

Rok za podnošenje prijedloga je četrnaest (14) dana od dana objave Poziva za dodjelu 

javnih  priznanja Općine Šandrovac, zaključno do 25. ožujka 2022. godine do 15,00 sati. 

Nepotpuni prijedlozi ili prijedlozi podnijeti nakon isteka roka se neće razmatrati. 

 

 

OPĆINA ŠANDROVAC 


