
              
 
 
 
 
Klasa: 021-01/17-01/39 
Ur. broj: 2138/06-02-17-5 
Lumbarda, 23. svibnja 2017.  
 
Na temelju čl. 19. Odluke o donošenju Pravilnika o javnim priznanjima Općine Lumbarda  
( ''Službeni glasnik Općine Lumbarda'' broj 7/13),  Načelnik Općine Lumbarda,  raspisuje 
 

POZIVNI  NATJEČAJ 
za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja 

 
1. Pozivaju se: 

- Vijećnici Općinskog vijeća Općine Lumbarda ( najmanje 1/3 vijećnika) 
- Općinski načelnik 
- Pravne osobe na području Općine Lumbarda 
- Udruge građana na području Općine Lumbarda 

                 da dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Lumbarda. 
 

2. Javna priznanja dodjeljuju se za najviše zasluge u promicanju kulture, 
gospodarstva, znanosti, odgoja i prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, 
tehničke kulture, športa i tjelesne kulture, te zaštite okoliša na području 
Općine Lumbarda.  

 
3. Javna priznanja Općine Lumbarda su: 

a) Proglašenje počasnim građaninom Općine Lumbarda – može 
se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je 
osobito zaslužan za napredak i promicanje ugleda Općine 
Lumbarda u Hrvatskoj i Svijetu,  a koji nema prebivalište na 
području Općine Lumbarda. 

b) Nagrada Općine Lumbarda za životno djelo – dodjeljuje se za 
cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog 
vijeka. 

c) Osobna godišnja nagrada Općine Lumbarda – dodjeljuje se za 
iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni 
gospodarskog , kulturnog i društvenog  života fizičkim osobama u 
protekloj kalendarskoj godini. 

d) Kolektivna godišnja nagrada - dodjeljuje se za iznimna 
postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni 
gospodarskog , kulturnog i društvenog  života pravnim osobama u 
protekloj kalendarskoj godini. 

e) Zahvalnica – dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za 
donacije u pokretnim ili nepokretnim stvarima, za uspješnu 



 
 

suradnju, te za doprinos razvoju i ugledu općine Lumbarda. 
 
 

4. Povelja počasnog građanina i plaketa o dodjeli nagrade za životno djelo i godišnje 
nagrade , uručuje se dobitnicima na svečanoj  sjednici općinskog vijeća Općine 
Lumbarda i blagdana Sv. Roka 16. kolovoza. 

 
5. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju sadržavati; 

 
- podatke o podnositelju prijedloga 
- iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje 

prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja, prosudbu 
postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju 

- životopis kandidata ako se predlaže fizička osoba 
- vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže. 

 
6. Prijedlozi se podnose u pismenom obliku na adresu: Općina Lumbarda – 

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja. 
 

Rok za dostavu prijedloga je zaključno do 26. lipnja 2017.  godine.  
 

     Prijedlozi dostavljeni nakon navedenog roka neće se razmatrati.  
 
 
 
  
 
                                                                                                            Načelnik: 
 
 
                                                                                                    Igor Kršinić,dipl.ing. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


