
   
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUBRAVICA  

 

Povjerenstvo za dodjelu  

      javnih priznanja  
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Dubravica, 20. svibanj 2015.g. 

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Dubravica („Službeni glasnik 

Općine Dubravica“ br. 3/11) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja objavljuje 

J A V N I   P O Z I V 

 ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA  

OPĆINE DUBRAVICA U 2015. GODINI 

I. 

Javna priznanja Općine Dubravica dodjeljuju se pojedincima i pravnim osobama, ustanovama 

i udrugama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine 

Dubravica, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, 

zaštite i unapređenja čovjekova okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 

djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su  tome usmjerene. 

II.  

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su:   

- osobite zasluge za napredak i promicanje Općine Dubravica u Republici Hrvatskoj ili 

inozemstvu 

- naročita dostignuća i izniman doprinos gospodarskom i društvenom razvoju Općine 

Dubravica  

- rad ili djelo koje doprinosi napretku i ugledu Općine Dubravica u zemlji i inozemstvu 

- osobite zasluge u promicanju znanosti, obrazovanja, gospodarstva, prosvjete, kulture, 

umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja te drugih 

područja društvenog i javnog života.  

III. 

 Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja imaju: 

- vijećnici Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća, načelnik, mjesni odbori, 

udruge građana, trgovačka društva, političke stranke, vjerske zajednice, druge pravne 

osobe.  

 



IV. 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pismenom obliku i moraju biti 

obrazloženi. 

 

Prijedlozi moraju sadržavati: 

- podatke o podnositelju prijedloga, 

- životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje, 

- obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja, 

- dr. odgovarajuću dokumentaciju. 

 

V. 

Na zahtjev Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica u 2015. godini, 

predlagatelj priznanja  dužan je  dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i 

dokumentaciju. 

 

VI. 

Prijedlozi za dodjelu priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se 

poštom ili se predaju osobno u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Dubravica, Pavla Štoosa 

3, 10293 Dubravica s naznakom «JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA 

DODJELU  JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE DUBRAVICA ZA 2015. GODINU – NE 

OTVARATI». 

Rok  za podnošenje prijedloga je najkasnije do 15.06.2015. godine. 

Prijedlozi koji se ne dostave do 15.06.2015. god, odnosno koji na omotnici imaju žig pošte s 

kasnijim datumom, ne uzimaju se u razmatranje. 

 

                                                          POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 

 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBRAVICA  


