
                    
REPUBLIKA   HRVATSKA 
KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                    
    OPĆINA DRAGANIĆ  
   OPĆINSKO VIJEĆE 
ODBOR ZA DODJELU JAVNIH  
PRIZNANJA OPĆINE DRAGANIĆ  
 
KLASA:      061-01/15-01/01 
UR. BROJ: 2133/08-05-15-3 
Draganić, 12. ožujak  2015. g. 
 

J A V N I   P O Z I V 
ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU 

JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2014. g. 
 
1. Javna priznanja Općine Draganić za 2014. g. dodijeliti će se povodom Dana Općine 

– Jurjevo - 23. travnja 2015. g., domaćim pravnim i fizičkim osobama a koje su 
naročito zaslužne u promicanju sveukupnog gospodarskog, društvenog, kulturnog  i 
političkog stvaralaštva na području Općine Draganić tijekom prethodne, 2014. g. ili 
kao javno priznanje za životno djelo. 

     Javna priznanja Općine Draganić mogu se dodijeliti i posthumno. 
2. Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Draganić za 2014. g. mogu podnijeti: 
- vijećnici Općinskog vijeća 
- Općinski načelnik 
- udruge i političke stranke registrirane  na području Općine 
- pravne osobe i ustanove (gospodarstvenici, škola, zdravstvene ustanove i sl.) 
-     fizičke osobe, (mještani Općine kao pojedinci) 
3. Prijedlozi kandidata za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Odboru za dodjelu 

javnih priznanja Općine Draganić za 2014. g. Draganići 10, 47 201 Draganić. 
Rok za podnošenje prijedloga Odboru je najkasnije do četvrtak 19. ožujka 2015.g., 
u zatvorenim omotnicama s naznakom - Prijedlog za dodjelu javnih  priznanja. 

4. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine za 2014. g. moraju biti pisano 
obrazloženi i sadržavati kako slijedi: 

a) za pravne osobe 
    - osnovne podatke o njihovom ustroju i djelatnosti 
    - podatke o ostvarenim rezultatima u 2014. g. 
    - obrazloženje o razlozima predlaganja 
b) za fizičke osobe 
    - životopis 
    - tijek njihovog rada i ostvarene rezultate u 2014. g. 
    - obrazloženje o razlozima predlaganja 
5. Sve potrebne dodatne informacije u svezi dostave prijedloga kandidata    
      Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Draganić, mogu se dobiti u Općini  
      Draganić - Jedinstvenom upravnom odjelu, na tel. 715 - 136.  
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