
Na temelju članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 3/13, 3/17, 
2/18, 4/20, , 8/20 i 2/21 )  članka  6. Programa  poticanja uređenja naselja i demografske obnove na 
području Općine Vladislavci za razdoblje od 2017. do 2022. godine. („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci 
br. 6/17,  2/18 , 4/18, 11/18, 4/19, 7/19,  4/20,  8/20, 10/20,  1/21 i 2/21)  i članka 19. Pravilnika o 
uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na potporu iz Programa poticanja uređenja naselja i 
demografske obnove na području Općine Vladislavci za razdoblje od 2017. do 2022. godine ( „Službeni 
glasnik“ Općine Vladislavci br. 3/18, 1/20, 5/20, 6/20 i 11/20, 2/21 i 3/21)  općinski načelnik dana 17. 
prosinca 2021. godine, raspisuje   
 

JAVNI POZIV  
za dodjelu nagrade 

za najoriginalnije adventsko uređenje obiteljske kuće, okućnice i ostalih stambenih 

jedinica na području Općine Vladislavci 

 
 
I. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Raspisuje se javni poziv za dodjelu nagrade za  najoriginalnije adventsko uređenje obiteljske kuće, 
okućnice i ostalih stambenih jedinica na području Općine Vladislavci. 

 
II. PRIHVATLJIVI KORISNICI 

Prihvatljivi korisnici mjere  iz točke I. javnog poziva su fizičke osobe - vlasnici i korisnici obiteljskih 
kuća i stanova na području Općine Vladislavci. 
 

  
III. IZNOS NAGRADE 

1. mjesto – nagrada u iznosu od 1.000,00 kuna 

 

IV. NAČIN PROVEDBE 

Prijave se podnose od dana objave javnog poziva,  od 17. prosinca 2021. godine  do 27. prosinca 
2021. godine.  

Prijave se dostavljaju na facebook stranicu Općine Vladislavci .  
 

U prijavi je potrebno sa profila na facebook stranicu dostaviti minimalno jednu fotografiju po 
vlastitom izboru  adventski uređene obiteljske kuće, okućnice i ostale stambene jedinice. 
 

Glasanje se obavlja na facebook stranici Općine Vladislavci od 27. prosinca 2021. godine do 2. 
siječnja 2022. godine.  
 

Tri adventski uređene obiteljske kuće sa najvećim brojem glasova na facebook stranici Općine 
Vladislavci ulaze u uži izbor.  
 

Povjerenstvo Općine Vladislavci obići će  tri adventski uređene obiteljske kuće sa najvećim brojem 
glasova na facebook stranici  te između njih odlučiti o dodjeli nagrade za 1. mjesto i predložiti Općinskom 
načelniku donošenje odluke o izboru i dodjeli nagrade.  

 
 

 

 

 



 

V. ISPLATA  NAGRADE   

 

Nagrada se isplaćuje na žiro ili tekući račun primatelja nagrade.  

 
KLASA:  363-01/21-09/???? 
URBROJ: 2158/07-02-21-01 
Vladislavci, 17. prosinca   2021. 
 
 

Općinski načelnik 
Marjan Tomas, v.r. 


