Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Ražanac, na temelju članka 10. Odluke
o javnim priznanjima (‘’Službeni glasnik Zadarske županije’’ broj 08/07) objavljuje
JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE RAŽANAC
1. Općina Ražanac, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja pokreće postupak za
dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja, koja se dodjeljuju u povodu obilježavanja
Dana Općine Ražanac, 01. listopada 2017. godine – blagdan Gospe od Ružarija.
2. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnositi trgovačka društva, ustanove,
vjerske zajednice, političke stranke, udruge građana i građani pojedinačno.
3. Općina Ražanac dodjeljuje javna priznanja radi odavanja priznanja za iznimna
postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Ražanac iz
područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i
obrazovanja, športa i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.
4. Prijedlozi se podnose za dodjelu slijedećih javnih priznanja:
a) Prijedlog za proglašenje Počasnim građaninom Općine Ražanac:
Počasnim građaninom Općine Ražanac može se proglasiti osoba posebno zaslužna za
promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Općine Ražanac,
njegovih odnosa s drugim općinama u zemlji i inozemstvu, te razvoj Općine Ražanac ili
pojedinih njenih djelatnosti, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne
organizacije odnosno nevladinih organizacija druge države, posebno zaslužan za Općinu
Ražanac i Republiku Hrvatsku u promicanju njezinog suvereniteta i samobitnosti na opće
prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.
b) Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Ražanac za životno djelo:
Nagrada Općine Ražanac za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi za izvanredne
rezultate naročito uspjehe i najviše zasluge postignute na području znanosti,
gospodarstva, prosvjete, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne
skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja društvenog rada u Općini Ražanac.
c) Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Ražanac
Nagrada Općine Ražanac dodjeljuje se građanima Općine Ražanac, kao i drugim
osobama izvan Općine Ražanac koji rade na promicanju ugleda Općine Ražanac,
djelatnim skupinama od dva do pet suradnika, trgovačkim društvima, ustanovama,
vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za zapažene
rezultate i zasluge na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, tehničke
kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih
područja društvenog rada u Općini Ražanac.

d) Prijedlog za dodjelu Grba Općine Ražanac
Grb Općine Ražanac dodjeljuje se građanima i drugim osobama, udrugama,
trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne
uspjehe u radu.
KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLIJEDEĆI:
A) za pojedince
- da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim
znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim radom ili drugim javnim radom dali
trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitku
pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja.
- da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna
djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.
B) za pravne osobe i udruge
- da su ostvarili izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom
gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Općine kao i doprinos
međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Općine.
Rok za podnošenje pisanih prijedloga je 20 dana od dana objave u Zadarskom listu
i web stranici Općine Ražanac.
Uz prijedloge treba priložiti:
A) za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata i
temeljito obrazloženje razloga predlaganja,
B) za pravne osobe i udruge – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate
rada i temeljito obrazloženje razloga predlaganja.
Prijedlozi se podnose na adresu: OPĆINA RAŽANAC, POVJERENSTVO ZA
DODJELU JAVNIH PRIZNANJA, 23248 RAŽANAC
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