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 Na temelju članka 18. Odluke o javnim priznanjima Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik 
Varaždinske županije“ broj 42/18. od 19. lipnja 2018. godine), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 
upućuje 
 

JAVNI POZIV 
ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA  

GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA U 2019. GODINI 
 

I. 
 

 Pozivaju se građani i pravne osobe te upravna tijela Grada Varaždinskih Toplica da dostave 
prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2019. godini u skladu sa sljedećim 
opisom, kriterijima i uvjetima dodjele priznanja. 
 
 Javna priznanja Grada su: 
 

1. Povelja počasnog građanina Grada Varaždinskih Toplica 
 

Počasnim građaninom Grada Varaždinskih Toplica može se proglasiti fizička osoba koja je svojim 
postupanjem i javnim djelovanjem posebno doprinijela promicanju vrijednosti demokratskog 
društva, ugleda, položaja i značaja Grada, ostvarivanju i razvoju odnosa Grada s drugim 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj te s gradovima i 
općinama u stranim državama, međunarodnim organizacijama i udruženjima. Počasnim 
građaninom Grada Varaždinskih Toplica može biti proglašen hrvatski i strani državljanin.  

 
2. Nagrada Grada Varaždinskih  Toplica 

 
Nagrade Grada Varaždinskih Toplica dodjeljuju se kao nagrada za životno djelo, nagrada za 
iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, nagrada za doprinos ugledu i promociji 
Grada u zemlji i svijetu, nagrada učenicima osnovnih škola, učenicima srednjih škola i studentima. 
 
a) Nagrada za životno djelo 

 
Nagrada se dodjeljuje fizičkoj osobi koja je svojim višegodišnjim radom i djelovanjem postigla 
trajne i značajne rezultate od vrijednosti za razvoj lokalne zajednice, ugled i promicanje Grada 
u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, sporta, obrazovanja, zaštite i unaprjeđenja 
okoliša, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi, društvenog razvoja, humanitarnog rada i 
javnog sektora. Nagrada Grada Varaždinskih Toplica za životno djelo može se dodijeliti 
hrvatskom i stranom državljaninu.  

 
b) Nagrada Grada Varaždinskih Toplica za iznimna dostignuća u proteklom 

jednogodišnjem razdoblju  
 
Nagrada se dodjeljuje fizičkoj i pravnoj osobi za najvrjednije rezultate, uspjehe u radu i iznimna 
postignuća u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, sporta, obrazovanja, zaštite i 
unaprjeđenja okoliša, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi, društvenog razvoja, 
humanitarnog rada i drugih javnih djelatnosti, ostvarena u vremenu od jedne godine koje 
prethodi dodjeli nagrade. Nagrada Grada Varaždinskih Toplica za iznimna dostignuća u 
proteklom jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se fizičkim osobama s prebivalištem na 
području Grada te pravnim osobama sa sjedištem na području Grada. Iznimno, nagradu je 
moguće dodijeliti fizičkim osobama koje nemaju prebivalište na području Grada i pravnim 



osobama koje nemaju sjedište na području Grada ukoliko su njihovo djelovanje i rezultati za 
koje se nagrada dodjeljuje, usmjereni na područje Grada Varaždinskih Toplica. 
 

c) Nagrada za doprinos ugledu i promociji Grada Varaždinskih Toplica u zemlji i svijetu  
 
Nagrada se dodjeljuje fizičkoj i pravnoj osobi za djelovanje u područjima gospodarstva, 
znanosti, kulture, sporta, obrazovanja, zaštite i unaprjeđenja okoliša, tehničke kulture, 
zdravstva, socijalne skrbi, društvenog razvoja, humanitarnog rada i drugih javnih djelatnosti, a 
kojima se naročito promiče ugled Grada te unaprjeđuje promocija Grada u zemlji i u svijetu. 
Nagrada Grada Varaždinskih Toplica za doprinos ugledu i promociji Grada u zemlji i svijetu 
dodjeljuje se domaćoj i stranoj fizičkoj i pravnoj osobi. 
 

d) Nagrada Grada Varaždinskih Toplica učenicima osnovnih škola, učenicima srednjih 
škola i studentima  
 
Nagrada se dodjeljuje: i.) najboljim učenicima polaznicima osnovnih škola s područja Grada 
Varaždinskih Toplica, po prijedlogu samih osnovnoškolskih ustanova, za postignute iznimne 
rezultate na natjecanjima iz pojedinih nastavnih predmeta i sportskih natjecanja, za nagrađene 
radove na području literarnog, scenskog, glazbenog, likovnog i drugog umjetničkog 
stvaralaštva, za osobite uspjehe u učenju i radu, uzorno i pohvalno ponašanje; ii.) najboljim 
učenicima polaznicima srednjih škola, za postignute iznimne rezultate na natjecanjima iz 
pojedinih nastavnih i predmeta te stručnih i sportskih natjecanja, za nagrađene, izvedene, 
objavljene i na drugi način prikazane radove na području literarnog, scenskog, glazbenog, 
likovnog i drugog umjetničkog stvaralaštva, za osobite uspjehe u učenju i radu, uzorno i 
pohvalno ponašanje i iii.) najboljim studentima, redovito upisanima na visoka učilišta sa 
sjedištem u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, za postignute iznimne rezultate u teorijskom i 
praktičnom akademskom radu, na znanstvenim, stručnim, sportskim i drugim natjecanjima, za 
nagrađene, izvedene, objavljene i na drugi način prikazane radove na području literarnog, 
scenskog, glazbenog, likovnog i drugog umjetničkog stvaralaštva, za sudjelovanje u 
znanstvenim, tehničkim, istraživačkim, umjetničkim, stručnim i drugim projektima, studentima 
dobitnicima rektorovih, dekanovih i drugih nagrada.  
Nagrada Grada Varaždinskih Toplica učenicima osnovnih škola, učenicima srednjih škola i 
studentima, dodjeljuje se isključivo osobama koje imaju prebivalište na području Grada 
Varaždinskih Toplica.  

 
3. Zahvalnica Grada Varaždinskih Toplica  

 
Zahvalnica se dodjeljuje fizičkoj i pravnoj osobi za istaknut angažman u područjima gospodarstva, 
znanosti, kulture, sporta, obrazovanja, zaštite i unaprjeđenja okoliša, tehničke kulture, zdravstva, 
socijalne skrbi, društvenog razvoja, humanitarnog rada i drugih javnih djelatnosti te za svekolik rad 
u području općeg razvoja lokalne zajednice, radi obilježavanja značajnijih obljetnica te kao znak 
zahvalnosti donatorima i partnerima Grada. Zahvalnica Grada Varaždinskih Toplica dodjeljuje se 
domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama. 

 
II. 
 

 Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se Povjerenstvu u pisanom obliku. 
 Prijedlog mora sadržavati: 

- ime ili naziv predlagatelja,  
- sažet životopis kandidata fizičke osobe ili osnovne podatke i kratke reference o poslovanju 

pravne osobe koja je kandidirana za dodjelu priznanja, 
- razloge predlaganja kandidata te opis zasluga koje opravdavaju dodjelu javnog priznanja, 
- preslike isprava koje služe kao dokaz razlozima predlaganja, ukoliko je primjenjivo. 

 
III. 

 
 Prijedloge za dodjelu javnih priznanja ovlaštena je podnijeti svaka fizička i pravna osoba, upravna 
tijela Grada, Povjerenstvo po službenoj dužnosti te pojedini njegovi članovi.  
 Iznimno, prijedloge za dodjelu nagrada Grada Varaždinskih Toplica učenicima osnovnih škola, 
ovlaštene su podnijeti isključivo osnovnoškolske ustanove sa sjedištem na području Grada i to tako da 
svaka ustanova predloži po jednog kandidata.  

 
IV.  

 
 Rok za dostavu pismenih prijedloga kandidata za javna priznanja je 25. rujna 2019. godine.  



 Prijedlog je dostavljen u roku ukoliko je najkasnije posljednjeg dana roka predan neposredno u 
Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica ili tog dana, predan pošti preporučeno.  
 Prijedlozi primljeni nakon tog roka, kao i prijedlozi koji ne sadrže odgovarajuću dokumentaciju i 
obrazloženje iz točke II. ovog Javnog poziva biti razmatrani. 
 

V. 
 

 Prijedlozi se dostavljaju neposrednom predajom ili preporučenom poštanskom pošiljkom 
na adresu: Grad Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice, s naznakom: 
„Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 
2019. godini – Ne otvaraj!“ 
 
 
 
 GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 
 


