
Na temelju članka 29. Statuta Općine Mrkopalj ( Službene novine Primorsko-goranske 
županije br. 24/09, 34/09-ispr.,13/13 i 19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj raspisuje  
 

Javni  poziv              
                                 za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Mrkopalj 
 
      I. 

Radi odavanja javnog priznanja za postignuće, uspjehe i doprinos od osobitog 
značaja za razvitak i ugled Općine Mrkopalj a naročito za uspjehe u unapređivanju 
gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture, tjelesne kulture, zaštite i unapređivanja 
prirodnog okoliša, zdravstva, socijalne skrbi i drugim djelatnostima Općina Mrkopalj 
dodjeljuje priznanja: Povelja, pohvalnica, zahvalnica, imenovanje počasnim 
građaninom Općine Mrkopalj.  

Povelja je javno priznaje što se dodjeljuje pojedincima ,pravnim osobama, 
udrugama građana i drugim institucijama za njihova iznimna postignuća i naročit 
doprinos u razvoju Općine ili na neki drugi način trajno zaduže Općinu Mrkopalj u 
svim oblicima stvaralaštva i suradnje. 

Pohvalnica se dodjeljuje organizacijama i pojedincima za izvanredne rezultate 
postignute na znanstvenim, kulturnim sportskim i drugim natjecanjima i 
manifestacijama koji promoviraju Općinu Mrkopalj.  

Zahvalnica se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i druge oblike 
pomoći Općini Mrkopalj.  
      II. 

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu priznanja imaju:  
vijećnici Općine Mrkopalj, predsjednik Općinskog vijeća Općine Mrkopalj, 

općinski načelnik Općine Mrkopalj, fizičke osobe sa prebivalištem na području Općine 
Mrkopalj i pravne osobe sa sjedištem na području Općine Mrkopalj.  
      III. 

Prijedlog za dodjelu priznanja podnosi se u pisanom obliku a isti mora sadržavati :  
- Ime i prezime odnosno naziv predlagatelja 
- Prebivalište odnosno sjedište predlagatelja 
- Ime i prezime odnosno naziv pravne osobe koja se predlaže za priznanje, 

obrazloženje postignuća i doprinosa radi kojeg se predlaže dodjela priznanja uz 
odgovarajuću dokumentaciju te naznaka  priznanja koje se predlaže. 

Na zahtjev općinskog načelnika predlagatelj je dužan naknadno dostaviti zatražene 
dopunske podatke i dokumentaciju. 

      IV. 
 
Odluku o dodjeli priznanja donosi Općinsko vijeće Općine Mrkopalj . 

 
      V. 
Prijedlog za dodjelu priznanja podnosi se  na adresu:  Općina Mrkopalj, Stari kraj 

3, Mrkopalj 51315,   najkasnije do  03. travnja 2015. godine. 
 
Mrkopalj, 04.03. 2015. 
 

 
    Općinsko vijeće Općine Mrkopalj  
       

 


