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Temeljem članka 10. Odluke o javnim priznanjima Općine Feričanci (''Službeni glasnik Općine 
Feričanci'' br. 6/15.  ) te  članka 51. Statuta Općine Feričanci (''Službeni glasnik Općine Feričanci'' 
br. 67/09., 01/13., 04/13.), Općinski načelnik Općine Feričanci, dana 04. ožujka 2016., raspisuje

 JAVNI POZIV ZA DAVANJE INICIJATIVE ZA DODJELU 
    JAVNIH PRIZNANJA  OPĆINE FERIČANCI U 2016.g.

Članak 1.

Pravo na pokretanje postupka za dodjelu javnih priznanja (u nastavku teksta:  inicijativa)
imaju:  članovi Općinskog vijeća,  Načelnik, udruge gospodarstvenika i obrtnika, građani, udruge
građana, trgovačka društva, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne i fizičke osobe.

  Članak 2.

Inicijativa  za  dodjelu  javnih  priznanja  podnosi  se  Načelniku  nastavno  na  Javni  poziv
načelnika Općine Feričanci.

Članak 3.

Javna priznanja Općine Feričanci  jesu:

1.  POČASNI GRAĐANIN OPĆINE FERIČANCI
Počasnim građaninom Općine Feričanci može se proglasiti državljanin Republike Hrvatske

ili  strani  državljanin,  koji  nema  prebivalište  na  području Općine  Feričanci,  a  koji  je  osobito
zaslužan za napredak i promicanje Općine Feričanci.

2. PLAKETA OPĆINE FERIČANCI
Plaketa Općine Feričanci može se dodjeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi,  
trgovačkom društvu i drugim pravnim osobama za dostignuća i doprinos od značaja za gospodarski 
i društveni život Općine Feričanci, kao i za ostala posebno vrijedna  društvena dostignuća.

3. ZAHVALNICA OPĆINE FERIČANCI
Zahvalnica  Općine Feričanci dodjeljuje se građanima  Općine Feričanci, drugim osobama

koje rade na području Općine Feričanci, udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim
zajednicama  i  drugim  pravnim  osobama,  za  zasluge  u  promicanju  znanosti,  obrazovanja,
gospodarstva,  prosvjete,  kulture,  umjetnosti,  športa,  zdravstva,  socijalne  skrbi,  politike,
humanitarnog djelovanja te svih drugih područja društvenog života u Općini Feričanci.



Inicijativa mora biti obrazložena pisano i mora sadržavati:
- podatke o podnositelju inicijative
- životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za priznanje
- obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja
- odgovarajuća dokumentacija.

Članak 4. 

Prijedlog odabira Načelnik podnosi Općinskom vijeću, a Odluku o dodjeli javnih priznanja 
donosi Općinsko vijeće Općine Feričanci.

Članak 5. 

Javni poziv je otvoren i inicijative se zaprimaju zaključno do 14. ožujka 2016.g. u 12:00
sati.

Članak 6. 

Inicijative se podnose Jedinstvenom upravnom odjela Općine Feričanci, Trg Matije Gupca 3,
31512  Feričanci, osobno ili preporučeno putem pošte s naznakom „Inicijativa za  dodjelu javnih 
priznanja Općine Feričanci 2016.g.

Općinski načelnik
    Antun Glavaš


