Obrazac za podnošenje prijedloga za
dodjelu priznanja Općine Jesenje

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU
JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE JESENJE U 2020. GODINI
JAVNO PRIZNANJE ZA KOJE SE PODNOSI PRIJEDLOG:
(zaokružiti javno priznanje za koje se podnosi prijedlog)
1.

PLAKETA OPĆINE JESENJE ZA:
a) ŽIVOTNO DJELO,
dodjeljuje se pojedincima za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete,
kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i drugih područja života u Općin
b) DOPRINOS UGLEDU I PROMOCIJI OPĆINE JESENJE
dodjeljuje se građanima, udrugama građana, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim
zajednicama i drugim pravnim osobama s područja Općine Jesenje za uspjehe u radu kojima
pridonose razvitku i ugledu Općine Jesenje.
c) IZNIMNO POSTIGNUĆE.

.

2.

Dodjeljuje se fizičkim odnosno pravnim osobama s područja Općine Jesenje za iznimna postignuća
u bilo kojem području rada i djelovanja.

POVELJA POČASNOG GRAĐANINA OPĆINE JESENJE
Dodjeljuje se fizičkim osobama izvan područja općine koje su se istake naročitima zaslugama za
općinu jesenje.

3. POVELJA OPĆINE JESENJE
Dodjeljuje se pravnim osobama izvan područja Općine, ako su svojim radom i zalaganjem znatno
doprinijeli razvoju gospodarskih, kulturnih i drugih djelatnosti te promicanju ugleda Općine Jesenje u
zemlji i svijetu.

PODACI O PREDLAGATELJU
Ime i prezime fizičke
osobe ili naziv pravne
osobe
Adresa prebivališta
fizičke osobe ili
sjedišta pravne osobe
Ovlaštena osoba pravne
osobe
kontakt telefon
e-mail
OSNOVNI PODACI O KANDIDATU
Ime i prezime fizičke
osobe ili naziv
pravne osobe
Datum i
godina rođenja

Općina Jesenje, ožujak 2020.

Obrazac za podnošenje prijedloga za
dodjelu priznanja Općine Jesenje
Adresa prebivališta
za fizičku osobe ili
sjedišta za pravnu osobu
NAPOMENA: ukoliko se radi o grupi osoba potrebno je navesti tražene podatke za sve
fizičke osobe

PRIJEDLOG TEKSTA JAVNOG PRIZNANJA
(upisuje se kao tekst svečanog priznanja, najviše 12 riječi)

PODACI O KANDIDATU
(životopis fizičke osobe ili osnovni podaci o pravnoj osobi)

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
(postignuća i doprinosi radi kojih se predlaže dodjela priznanja)

NAPOMENE:





Predlagatelj, fizička osoba, je dužan dostaviti dokaz o prebivalištu na području Općine Jesenje
(presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu).
Prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je predlagatelj pravna osoba prijedlog mora biti potpisan
od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.
Uz prijedlog se dostavlja dokumentacija kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga (radovi,
natjecateljski rezultati, kritike i ocjene i sl.).
Prijedlozi se dostavljaju na adresu Općina Jesenje Gornje Jesenje 103, 49 233 Gornje
Jesenje (poštom ili osobno) u zatvorenoj omotnici s napomenom “PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH
PRIZNANJA OPĆINE JESENJE”.

Mjesto i datum:_________________
Potpis i pečat
____________________

Općina Jesenje, ožujak 2020.

