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Vojnić, 30. siječanj 2020.
Odbor za izbor, imenovanje i dodjelu javnih priznanja temeljem članka 13. Odluke o
javnim priznanjima („Glasnik Karlovačke županije“, br. 17/07) na sastanku održanom
30. siječnja 2019. godine raspisuje
JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga kandidata
za dodjelu priznanja Općine Vojnić u 2020. godini
I.
Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine
Vojnić u 2020. godini
Javna priznanja Općine su:
1. Počasni građanin
2. Nagrada za životno djelo
3. Godišnja nagrada
4. Zahvalnica
5. Priznanja
II.
Javna priznanja mogu se dodjeljivati građanima Općine Vojnić, udrugama, vjerskim
zajednicama, trgovačkim društvima obrtnicima, ustanovama te ostalim fizičkim i pravni
osobama za njihov rad i ostvarenje u području njihove djelatnosti.
Javna priznanja mogu se dodijeliti i stranim građanima, međunarodnim i stranim
organizacijama, gradovima s kojima Općina Vojnić gaji prijateljske odnose, stranim
udrugama, ustanovama i institucijama, njihovim tijelima te svim fizičkim i pravnim
osobama koji u inozemstvu odnosno dijaspori vrše promidžbu Općine Vojnić i
Republike Hrvatske.
Javna priznanja ne dodjeljuju se dužnosnicima Općine Vojnić za vrijeme trajanja
mandata.
III.
Počasnim građaninom Općine Vojnić može se proglasiti građanin Republike Hrvatske
ili druge države koji je svojim djelovanjem i postupcima posebno pridonio promicanje
značaja, napretka i ugleda Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici
Hrvatskoj, mira u svijetu i napretku čovječanstva.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima za trajan doprinos i
ukupan razvoj u području određene djelatnosti, za izuzetne rezultate trajne vrijednosti
kao i osobe koje su svojim radom i zalaganje postigle značajna ostvarenja i dostignuća
bilo u Republici Hrvatskoj, bilo u međunarodnim okvirima te doprinijela širenju novih
spoznaja u svom području rada i na temelju svojih rezultata i doprinosa, dovele do
popularizacije i promidžbe Općine Vojnić. Temelj za dodjelu nagrade za životno djelo,
pored navedenog je i djelovanje u određenoj oblasti kroz dulji vremenski period tijekom
profesionalne karijere ili dragovoljno rada te javna prepoznatljivost i priznatost tog
djelovanja od značaja za Općinu i rad i djelo predstavlja trajno dobro.
Godišnja nagrada se dodjeljuje građanima i pravnim osoba s područja Općine Vojnić
za naročita dostignuća u području znanosti, gospodarstva, kulture, odgoja i
obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, umjetnosti, sporta i drugih oblasti društvenog
života, koji su na bilo koji način svojim znanjem, trudom i kreacijom ostvarili značajan
doprinos i posebno vrijedne rezultate za razvoj Općine.
Zahvale i priznanja su u pisanom obliku, a dodjeljuju se domaćoj ili stranoj fizičkoj ili
pravnoj osobi za zasluge i njihov doprinos, a koje doprinose razvoju Općine ili
promidžbi, kao iza donaciju, humanitarne ili slične aktivnosti te za uspješnu suradnju s
ustanovama i tijelima Općine.
IV.
Prijedlog za dodjelu priznanja obavezno sadrži:
- ime i prezime, odnosno naziv predlagatelj;
- prebivalište, odnosno sjedište predlagatelja;
- ime i prezime, odnosno naziv osobe koja se predlaže za priznanje;
- životopis predložene osobe u opsegu primjerenom priznanju za koje se
predlaže;
- naziv priznanja i područje za koje se predlaže;
- pisano obrazloženje i opis značajnih postignuća i doprinosa radi kojih se
predlaže dodjela priznanja s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih
radova, analiza prikaza stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.), a
za pravnu osobu ili drugu organizacijsku cjelinu, prijedlog – obrazloženje mora
sadržavati osnovne podatke o njezinom statusu, pokazatelje njenog poslovanja
odnosno djelovanja u opsegu primjerenom priznanju za koje se predlaže te
iscrpno obrazloženje uspjeha zbog kojih se predlaže za dodjelu priznanja.
V.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
VI.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Vojnić dostavljaju se do 29. veljače 2020.
godine, poštom na adresu Općine Vojnić, 47220 Vojnić, Trg Stjepana Radića 1, u
zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Vojnić
– NE OTVARATI“ ili osobno putem pisarnice općine Vojnić.
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