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Odbor za dodjelu javnih priznanja, temeljem članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine 

Draganić  („Glasnik Općine Draganić, broj  7/14“)  raspisuje  

 

 

JAVNI POZIV 

za podnošenje prijedloga kandidata  

za dodjelu priznanja Općine Draganić 

    

 

I 

Objavljuju se uvjeti  i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Draganić. 

 

Javna priznanja Općine Draganić su: 

- Plaketa  Općine Draganić 

- Proglašenje počasnog građanina Općine Draganić  

 

 

II 

Javna se priznanja mogu dodjeljivati stanovnicima Općine Draganić i drugim osobama koje rade 

na području Općine Draganić, njihovim udrugama, drugim lokalnim zajednicama, ustanovama, 

trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama za uspjehe u radu i djelovanju kojima znatno 

pridonose razvoju Općine Draganić ili pojedinih njenih djelatnosti, promidžbi njenih interesa te u znak 

počasti i zahvalnosti. 

 Javna se priznanja mogu dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, 

međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima.  

 

III 

Počasnim građaninom Općine Draganić može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje 

vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicija hrvatskog naroda, položaja i ugleda 

Općine Draganić, njenih odnosa s drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu te za razvoj 

Općine Draganić ili pojedinih njenih djelatnosti, državnik ili dužnosnik druge države, član 

međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za 



Općinu Draganić i Republiku Hrvatsku u promicanju njezina suvereniteta, samostalnosti i 

samobitnosti na općeprihvaćenim načelima suvremenog svijeta.  

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja o proglašenju počasnog građanina Općine 

Draganić i to najviše jednoj fizičkoj osobi godišnje. 

Plaketa Općine Draganić dodjeljuje se kao javno priznanje stanovnicima Općine Draganić i 

drugim osobama koje rade na području Općine Draganić, udrugama građana, trgovačkim društvima, 

ustanovama i drugim pravnim osobama prigodom Dana Općine Draganić i drugih obljetnica za 

trajniju, općepriznatu djelatnost kojom su znatno pridonijeli razvoju Općine Draganić.  

Plaketa se dodjeljuje građanima i pravnim osobama za promicanje gospodarskog, društvenog, 

kulturnog i sportskog života ili kao javno priznanje za životno djelo. 

 

IV 

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Draganić mora sadržavati: 

 - ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv trgovačkog društva, ustanove, vjerske zajednice, 

udruge građana ili drugih pravnih osoba što se predlažu za dodjelu javnog priznanja 

 - područje  za koje se predlaže dodjela javnog priznanja 

- obrazloženje prijedloga 

 - raspoloživu dokumentaciju.  

 

V 

Nepravovremeni  i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje. 

 

VI 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Draganić dostavljaju se  do 23. ožujka 2018.  

godine, poštom na adresu Općina Draganić, 47 201 Draganić, Draganići 10,  ili osobno putem 

pisarnice u zatvorenoj omotnici s naznakom  

“Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Draganić” – NE OTVARAJ 

 

 

                               Odbor za dodjelu javnih priznanja  

                          Općine Draganić 


