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Na temelju članka 13. Odluke o javnim priznanjima Općine Žminj (“Službeni glasnik” 
br. 4/10) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Žminj, dana 20. srpnja 
2022. godine objavilo je 
 
 
 

JAVNI  POZIV 
za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Žminj u 2022. godini 

 
 
 
 
I.  Pozivaju se sve zainteresirane osobe (građani, udruge građana, općinski 
vijećnici, općinski načelnik, druge pravne i fizičke osobe) za dostavu prijedloga za 
dodjelu javnih priznanja Općine Žminj u 2022. godini i to: 
 

-          Nagrada za životno djelo Općine Žminj, 
-          Nagrada Općine Žminj, 
-          Plaketa Općine Žminj, 
-          Grb Općine Žminj i 
-          Proglašenje počasnog građanina Općine Žminj. 

 
 
II.  Nagrada za životno djelo Općine Žminj dodjeljuje se fizičkim osobama, za 
osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, 
obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih 
djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Žminj, kada se ocijeni da je određena 
osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla svoj 
neponovljiv rezultat u odnosnom području. 
  

Nagrada Općine Žminj dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite 
uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva, obrazovanja, 
znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, od 
posebnog značaja za Općinu Žminj. 
  

Plaketa Općine Žminj dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za uspjehe 
postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, 
znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, 
značajne za Općinu Žminj. 
  

Grb Općine Žminj dodjeljuje se građanima Općine Žminj, ostalim građanima 
Republike Hrvatske, te građanima drugih zemalja, za zasluge za opći razvoj 
demokracije i napredak čovječanstva. 

 
Počasnim građaninom Općine Žminj može se proglasiti građanin Republike 

Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem 
značajno pridonio napretku i ugledu Općine. Počasnim građaninom Općine Žminj ne 
može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Žminj.  
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III.  Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati: 

- podatke o podnositelju prijedloga (ime i prezime, odnosno naziv, adresu, 
odnosno sjedište) 

- podatke o predloženoj fizičkoj ili pravnoj osobi za dodjela javnog priznanja 
- vrstu priznanja koja se predlaže 
- obrazloženje prijedloga  
- odgovarajuću dokumentaciju koja potkrjepljuje prijedlog. 

 
 
IV.  Prijedlozi se podnose neposredno ili šalju poštom na adresu: OPĆINA ŽMINJ, 
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Pazinska 2/G, 52341 Žminj, do 
25.kolovoza 2022. godine. 
 
 
 
KLASA: 061-01/22-01/01 
URBROJ: 2163-41-01-22-3 
Žminj, 20. srpnja 2022. 
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      Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 
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