
         OPĆINA SKRAD 
Odbor za izbor i imenovanja 
 
 

J A V N I   P O Z I V 
 
 

         Pozivaju se svi mještani i pravne osobe s prebivalištem 
na području Općine Skrad da temeljem Odluke o javnim 
priznanjima i nagradama Općine Skrad (“Službene novine” 
PGŽ broj 30/03 i 19/07) imaju pravo predlaganja kandidata 
za dodjelu javnih priznanja i nagrada za uspjehe u 
unapređivanju gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture, 
tjelesne kulture, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša, 
zdravstva, socijalne skrbi i drugim djelatnostima. Kao javna 
priznanja i nagrade ustanovljena su: povelja s novčanom 
nagradom, pohvalnica, zahvalnica te imenovanje počasnim 
građaninom Općine Skrad.  
         Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obvezno 
sadrži: podatke o podnositelju prijedloga, podatke o 
predloženoj osobi, iscrpno obrazloženje postignuća i 
doprinosa radi kojih se predlaže dodjela priznanja odnosno 
nagrade, prosudba postignutih rezultata uz odgovarajuću 
dokumentaciju te naznaku javnog priznanja odnosno 
nagrade koja se predlaže.  

Pisani prijedlozi dostavljaju se Odboru za izbor i 
imenovanja putem Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Skrad koje razmatra prispjele prijedloge ovlaštenih 
predlagatelja, donosi konačan prijedlog s obrazloženjem te 
izgled, sadržaj i oblik priznanja, a dodjeljuju se na svečanoj 
sjednici Općinskog vijeća Općine Skrad. 
 
         Javni poziv otvoren je do 15. lipnja 2022. godine. 
 
 
U Skradu, 16. svibnja 2022.  
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