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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKO TROJSTVO 
Odbor za dodjelu javnih priznanja 

 
 

Na temelju članka 18. Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo, Odbor za 
dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo, upućuje: 
 
 

P O Z I V 
 

za dostavu prijedloga kandidata 
za dodjelu Javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo 

 
 
 
I. 
 

Javna priznanja Općine Veliko Trojstvo jesu: 
 

1) Povelja Općine Veliko Trojstvo, 
a dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, udrugama grañana i lokalnim zajednicama stranih 
država za uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Općinu 
Veliko Trojstvo, osobito gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, obiteljskih 
gospodarstava, odgoja i naobrazbe, kulture i umjetnosti, športa i svih područja društvenog života 
od značaja za Općinu Veliko Trojstvo. 
 
2) Plaketa Općine Veliko Trojstvo, 
a dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama i stranim državljanima za izuzetne rezultate od 
značaja za Općinu Veliko Trojstvo iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, 
obiteljskih gospodarstava, odgoja i naobrazbe, kulture i umjetnosti, športa i svih područja 
društvenog života od značaja za Općinu Veliko Trojstvo. 
 
 

II. 
 

 Prijedlog za dodjelu Plakete i Povelje Općine Veliko Trojstvo mogu dati: 
 

� Načelnik općine;  
� vijećnik Općinskog vijeća; 
� pravne i fizičke osobe s područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obiteljskih 

gospodarstava; 
� ustanove; 
� udruge grañana; 
� grañani. 
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III. 
 

 Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Veliko Trojstvo dostavlja se Odboru za 
dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo, Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko Trojstvo, u 
pisanom obliku, u roku 15 dana od dana objave Poziva. 
 
 Prijedlog mora sadržavati slijedeće podatke o kandidatu: 
 

� osobne podatke s obrazloženjem zasluga zbog kojih se predlaže oblik priznanja; 
� odgovarajuću dokumentaciju koja uz pismeni prijedlog može potkrijepiti prijedlog (analize, 

prikazi, rezultati, diplome, priznanja i ostalo). 
� podaci za pravne osobe trebaju sadržavati obrazloženje s podacima, podatke o poslovanju i 

rezultatima rada s dokumentacijom. 
 

Prijedlozi s nepotpunim podacima i obrazloženjem i dostavljeni izvan roka neće se 
razmatrati. 

 
Konačnu Odluku o dodjeli Javnih priznanja donosi Općinsko vijeće općine Veliko Trojstvo, 

a dodjela Javnih priznanja obaviti će se na svečanoj sjednici povodom Dana Općine Veliko 
Trojstvo, 20. svibnja 2016. godine.   

 
 
 
 S poštovanjem! 

 
 
 
KLASA: 060-01/16-01/001 
URBROJ: 2103-03-01-16-01 
Veliko Trojstvo, 31. ožujka 2016. 
 
 
 

Predsjednik Odbora: 
Miljenko Kurevija, v. r. 


