
                    
       REPUBLIKA HRVATSKA 
Bjelovarsko-bilogorska županija 
            Općina Štefanje  
          Odbor za priznanja 
 
KLASA: 021-06/19-01/01  
URBROJ: 2110/03-01-19-5 
Štefanje, 30. kolovoza 2019. g.  
 

 

Z A P I S N I K 

 o radu 2. sjednice Odbora za priznanja Općine Štefanje održanje 30. kolovoza 2019. 

godine (petak), u vijećnici Općine Štefanje, a započela je sa radom u 19,20 sati.  

 Nazočni Članovi Odbora za priznanja: Ivo Emić, Silvestar Štefović i Ivan Forjan.  

 Na sjednici su nazočni: Mirela Novaković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Štefanje i Darija Hrlić zapisničar.  

 Predsjednik Odbora za priznanja Ivo Emić otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, 

konstatira da su na sjednici nazočna 3 (tri) člana Odbora za priznanja te se zahvaljuje na 

odazivu na sjednicu.  

 Predsjednik Odbora čita predloženi Dnevni red. 

 

D N E V N I    R E D: 

1. Prijedlozi za dodjelu općinskih javnih priznanja Općine Štefanje za 2019.g. 

2. Utvrđivanje prijedloga za donošenje Odluke o dodjeli općinskih javnih priznanja Općine 

Štefanje za 2019. godinu. 

 

AD.1. „Prijedlozi za dodjelu općinskih javnih priznanja Općine Štefanje za 2019. g.“ 

 Predsjedavajući Ivo Emić iznosi prijedlog da ove godine bude nagrađeno školstvo, 

odnosno Osnovna škola Štefanje te predlaže da se nagrade ravnateljice koje su otišle u 

mirovinu te svi zaposlenici koji podupiru i vidno pomažu sveukupnom razvoju Općine Štefanje.  

 

 

 



AD. 2. „Utvrđivanje prijedloga za donošenje Odluke o dodjeli općinskih javnih priznanja 

Općine Štefanje za 2019. godinu.“ 

Prijedlog za dodjelu općinskog javnih priznanja u 2019. godinu je slijedeći:  

 

I. ZLATNA PLAKETA 

 

1. ZLATA HALOŠ  

Za izuzeto značajne uspjehe i rezultate na području odgoja i naobrazbe, za uspješni 

cjeloživotni učiteljski rad  43 godine u Osnovnoj školi Štefanje i za postignute zavidne rezultate  

u  18 godina obnašanja dužnosti  ravnatelja škole kao i na nesebičnom zalaganju i uspjesima 

u  projektima uređenja školskih zgrada kao i okoliša, u svrhu poboljšanja uvjeta za boravak 

učenika i održavanje nastavnih programa, te svojim doprinosom utjecala na razvoj mladih 

naraštaja na području Općine Štefanje 

2. ANKICA BOŽIĆ 

Za uspjehe i rezultate na području odgoja i  naobrazbe, za uspješni cjeloživotni učiteljski rad  

43 godine u Osnovnoj školi Štefanje i 12 godina obnašanja dužnosti ravnatelja škole, te svojim 

doprinosom utjecala na razvoj mladih naraštaja na području Općine Štefanje 

II. Za značajne zasluge i postignute rezultate u okviru svakodnevnog rada i djelovanja, 

koji podupiru i vidno pomažu sveukupnom razvoju Općine Štefanje kroz postignute 

obrazovne rezultate osnovnoškolaca i odgoja naše mladeži, dodjeljuje se 

PRIZNANJE: 

 

1. TATJANI LONČAR 

2. JASNI SUKREŠKI 

3. NADI JUNGER 

4. NEVENKI LACKOVIĆ 

5. VESNI PAVLINEC-KOLARIĆ 

6. ANČICI BOŽIĆ 

7. MILICI KRNJOL 

8. SPOMENKI KOLEDIĆ 

9. DRAŽENU MILAKOVIĆ. 

Bez rasprave Odbor za priznanja usvaja navedeni prijedlog.  

Sjednica zaključena u 19:35 sati. 

 

ZAPISNIČAR:       PREDJEDNIK ODBORA: 

  Darija Hrlić                 Ivo Emić 


