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KLASA:     061-01/23-01/01 
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Bizovac ,   6. veljače 2023. godine 
 
Temeljem članka 2 . Odluke o javnim priznanjima Općine  Bizovac („Općinski glasnik“ Općine Bizovac 
broj 5/09), Općinski načelnik Općine Bizovac dana 6. veljače 2023. godine objavljuje 
 
 

Javni poziv 
za predlaganje kandidata za javna priznanja  

Općine Bizovac 
 

 
Općina Bizovac dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim osobama ili grupi fizičkih osoba, udruzi, 
ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja u domeni 
gospodarskog i društvenog života Općine Bizovac kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća 
ostvarena tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje,  radi 
odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos u javnom djelovanju od osobitog značaja za razvitak 
i ugled Općine Bizovac. 
 
 Javna priznanja Općine Bizovac  su:  
1. POČASNI GRAĐANIN OPĆINE BIZOVAC 

2. NAGRADA OPĆINE BIZOVAC ZA ŽIVOTNO DJELO 
3. NAGRADA OPĆINE BIZOVAC 
4. ZAHVALNICE OPĆINE BIZOVAC  
 
Pozivaju se svi ovlašteni predlagatelji (fizičke i pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na 
području Općine Bizovac , skupine građana, općinski načelnik,  radna tijela općinskog vijeća, drugi 
neformalni organizacijski oblici udruženja građana na području Općine Bizovac, članovi općinskog vijeća 
Općine Bizovac) da predlože kandidate za javna priznanja Općine Bizovac u 2023. godini. 
 
 
Prijedlog za dodjelu javnog priznanja podnosi se u pisanom obliku, te obavezno sadrži sljedeće podatke: 
- ime i prezime odnosno naziv, te prebivalište odnosno sjedište podnositelja prijedloga, 
- osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi,  
- iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela 
  javnog priznanja, te 
- vrstu javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog. 

Uz prijedlog, predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, 
prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i slično) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga, 
također predlagatelj je obvezan priložiti potvrdu, ovjeru ili drugi oblik dokaza iz kojeg će biti jasno vidljivo 
da je predložena osoba prihvatila kandidaturu za javno priznanje. 
Uz prijedlog predlagatelj i predložena osoba koja je prihvatila kandidaturu za javno priznanje obvezni su 
priložiti privolu/suglasnost za obradu i objavu osobnih podataka u svrhu provedbe postupka dodjele javnih 
priznanja, sukladno važećim zakonskim propisima. 
 



Obrazloženi pisani prijedlozi zajedno s popratnim suglasnostima predloženog kandidata, sukladno 
odredbama Odluke o javnim priznanjima Općine Bizovac („Općinski glasnik“ Općine Bizovac broj 5/09) 
mogu se dostaviti Komisiji za dodjelu priznanja na adresu: 
 
Općina Bizovac, Komisija za dodjelu priznanja Općine Bizovac, Kralja Tomislava 89, 31222 
Bizovac. 
„Prijedlog za dodjelu javnih priznanja“  ili na adresu elektroničke pošte: nacelnik@opcina-bizovac.hr 
najkasnije do 23 . ožujka 2023. godine 
 
Detaljne informacije i obrasci nalaze se na web stranici Općine  www.opcina-bizovac.hr 
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