REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
Komisija za dodjelu javnih priznanja

KLASA:061-01/18-01/ 2
URBROJ:2184/01-31/01-18-3
TROGIR ,12.rujna 2018.g.
Na temelju članka 21. Odluke o javnim priznanjima grada Trogira („Službeni glasnik grada Trogira“
br.10/18) i članka 6. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 4/13 , 9/13, 6/14 i
1/18 ) Komisija za dodjelu javnih priznanja Grada Trogira objavljuje
POZIVNI OGLAS
ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA TROGIRA U 2018.g.
I./ Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada
Trogira u 2018.g.
II./ Javna priznanja GRADA TROGIRA jesu:
1. priznanje počasnog građanina
2. nagrada Grada Trogira za životno djelo
3. osobna nagrade
4. skupna nagrada
5. Plaketa Grada Trogira-Grb Grada Trogira
6. Medalja Grada Trogira
Priznanje počasnog građanina može se dodijeliti fizičkoj osobi koja nema prebivalište na
području grada ,koja je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem posebno zaslužna
za napredak i promicanje ugleda grada, s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, promicanju
vrijednosti demokratskog društva te za mir i napredak u svijetu.
Nagrada Grada Trogira za životno djelo može se dodijeliti fizičkoj osobi za cjelokupno
postignuće ili određeno djelo ostvareno u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i
osobito vrijedan doprinos razvoju grada .
Osobna nagrada može se dodijeliti domaćoj ili stranoj fizičkoj osobi za doprinos i postignuća
ostvarenim u razdoblju od godine dana prije objave ovog javnog poziva .
Pravo na dodjelu osobne nagrade pored utvrđenog broja imaju i članovi udruge Dobrovoljnih
davatelja krvi koja djeluje na području grada, neovisno o prebivalištu članova, za plemenitu i
humanitarnu aktivnost darivanja krvi i to davatelji koji su darovali krv 95 i više puta, i davateljice
koje su darovale krv 70 i više puta.
Skupna nagrada je javno priznanje domaćoj ili stranoj pravnoj osobi ,udruzi građana ili
udruženjima građana, za doprinos i postignuća, ostvarenim u razdoblju od godine dana prije
objave ovog javnog poziva .
Nagrada za životno djelo, osobna i skupna nagrada dodjeljuju se za naročite uspjehe u
unapređenju područja: gospodarstva,znanosti,odgoja i obrazovanja,,zdravstva i socijalne
skrbi,sporta,kulture,tehničke kulture,zaštite i unapređenju čovjekovog okoliša te drugih javnih
djelatnosti,kojima se osobito pridonosi razvoju i boljitku grada ili pojedinih njegovih djelatnosti

Plaketa Grada Trogira – Grb Grada Trogira može se dodijeliti građanima grada i drugim
osobama ,udrugama građana, poduzećima, ustanovama i drugim pravnim osobama kao i stranim
državljanima, gradovima, ustanovama, organizacijama i udrugama ,prigodom obilježavanja
njihovih obljetnica, obilježavanja Dana grada i drugih obljetnica za trajniju općepriznatu djelatnost
kojom su znatno pridonijeli napretku i ugledu grada.
Medalja Grada Trogira može se dodijeliti građanima grada i drugim osobama, udrugama
građana, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim fizičkim i pravnim osobama za postignute
uspjehe u radu.
III./ Prijedlog za priznanje počasnog građanina mogu podnijeti: vijećnici i radna tijela
Gradskog vijeća, gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika, kao i nadležna tijela Republike
Hrvatske.
IV./ Prijedlog za dodjelu javnih priznanja nagrada za životno djelo, osobnu, skupnu, Plaketu
Grada Trogira-Grb Grada Trogira i Medalje Grada Trogira mogu dati :vijećnici i radna tijela
Gradskog vijeća, vijeća mjesnih odbora, gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika, udruge građana,
ovlaštena tijela pravnih osoba, političke stranke i građani koji imaju prebivalište na području grada
Trogira.
V./ Pisani prijedlog za dodjelu javnih priznanja GRADA TROGIRA obvezno sadrži slijedeće
podatke : o podnositelju prijedloga(ime i prezime, adresa),vrstu javnog priznanja, osobne i druge
podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi koja se predlaže, iscrpno obrazloženje prijedloga(životopis
fizičke osobe, odnosno osnovni o ustroju i djelatnosti pravne osobe, tijek dosadašnjeg rada i
ostvarenih rezultata, postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za dodjelu javnih
priznanja, odgovarajuća dokumentacija kojom se potvrđuje obrazloženje (objavljene radove,
analize,prikaze,stručne članke, publikacije, priznanja ,natjecateljskih rezultata ,isječci iz tiskovina i
sl.) potpis podnositelja,odnosno potpis pravne osobe ovlaštene za zastupanje i pečat.
Nepotpuni ,nepotpisani kao i prijedlozi iz kojih nije vidljivo za koje javno priznanje te iz kojeg
područja djelovanja se kandidat predlaže, neće se razmatrati .
VI./ Godišnje se može dodijeliti najviše jedna nagrada za životno djelo, tri osobne i dvije skupne
nagrade.
U jednoj kalendarskoj godini jedna osoba može biti ili kandidat za nagradu ili podnositelj
prijedloga. Nitko ne može biti podnositelj prijedloga za samog sebe bilo da se radi o fizičkoj osobi
ili o ovlaštenom predstavniku pravne osobe za istu pravnu osobu te vlastite članove odnosno
zaposlenike.
Isto priznanje može se dodijeliti istoj fizičkoj i pravnoj osobi samo jedanput.
VII./ Krajnji rok za dostavu prijedloga je zaključno sa danom 12. listopada 2018.g. (petak)
do 15:00 sati , bez obzira na način dostave.
VIII./ Prijedlozi se dostavljaju poštom na adresu GRAD TROGIR, Komisija za dodjelu javnih
priznanja Trg Ivana Pavla II br.1, 21220 TROGIR sa naznakom „ZA JAVNA PRIZNANJA
GRADA TROGIRA u 2018.g. “ ili neposredno na pisarnicu Put mulina 2a Trogir.
IX./Pozivni oglas objaviti će se na web stranici www.trogir.hr , oglasnim pločama Grada Trogira
na Trgu Ivana Pavla II br.1./II kat i Put mulina 2a te javno priopćiti na Gradskom radio Trogir.
Za sve obavijesti zainteresirani se mogu javiti u GRAD TROGIR, Upravni odjel za javne potrebe,
opće poslove i imovinu grada tel. 021/800-423 .
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