Na temelju članka 15. Odluke o javnim priznanjima Općine Molve („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/96. i 11/96.) Općinsko vijeće Općine Molve
POZIVA
građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike
te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE MOLVE

1. proglašenje počasnim građaninom Općine Molve,
2. Zlatna plaketa „Grb Općine Molve“,
3. Zahvalnica Općine Molve

Počasnim građaninom Općine Molve mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i
drugih država, koji su se istakli naročitim zaslugama za Općinu Molve i doprinjeli njezinom
napretku.
Zlatna plaketa »Grb Općine Molve« posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje
fizičkim, pravnim i građanskopravnim osobama za zasluge, doprinos, izuzetna ostvarenja od
značaja za Općinu Molve. Zlatna plaketa dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja i uspjehe na
području: gospodarstva, znanosti, kulture, umjetnosti, odgoja i naobrazbe, zdravstva,
tehničke kulture, športa, humanitarnog rada, očuvanja i unapređivanja prirodnog okoliša,
zaštite od požara, za doprinos u domovinskom ratu, te ostalo, prema prijedlogu podnositelja
prijedloga za dodjelu javnog priznanja.
Zahvalnica Općine Molve je javno priznanje Općine Molve koje se dodjeljuje fizičkim,
pravnim i građansko-pravnim osobama za: dugogodišnji uspješan rad, suradnju, doprinos u
razvoju i promicanju: gospodarstva, znanosti, kulture, umjetnosti, odgoja i naobrazbe,
zaštite zdravlja, kulture, športa, humanitarnog rada, očuvanja i unapređivanja prirodnog
okoliša, vatrogastva i zaštite od požara i drugo, te za sudjelovanje u domovinskom ratu kao
i iznimnim okolnostima u miru.
U tijeku jedne godine istoj fizičkoj, pravnoj ili građansko-pravnoj osobi može se dodijeliti
samo jedno javno priznanje.

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLJEDEĆI:
a) za fizičke osobe:


da se radi o istaknutim fizičkim osobama koji su svojim kontinuiranim i izuzetno
značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali
trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku
pojedinih područja, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja,



da se radi o fizičkim osobama koje u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled
uzorna djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina;

b) za pravne osobe:


da su ostvarile izuzetne poslovne, kulturne, sportske i druge rezultate trajne
vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Općine Molve kao i doprinos
međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine Molve.
Uz prijedlog se prilaže potrebna odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize,
prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i druga adekvatna
dokumentacija

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je zaključno sa 14. srpnja 2017. godine.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:
OPĆINA MOLVE, Trg kralja Tomislava 32, 48327 MOLVE
sa naznakom: „prijedlog za dodjelu javnih priznanja“

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
KLASA: 061-01/17-01/1
URBROJ: 2137/17-17-4
Molve, 29. lipnja 2017.
Predsjednik
Zdravko Tuba

