
 

                               
    R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

   SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

                        GRAD KAŠTELA 

             

KLASA: 061-01/15-01/0002   

URBROJ: 2134/01-01/1-15-1 

Kaštel Sućurac, 24. prosinca 2015. g.  

  

 Komisija za dodjelu javnih priznanja, na temelju Odluke o javnim priznanjima Grada Kaštela 

(“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 18/10,  14/14 i 15/14- ispravak) ,  o b j a v l j u j e 

 

 

P O Z I V 

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja 

Grada Kaštela za 2015. godinu 

 

 

1. Gradsko vijeće Grada Kaštela povodom Dana Grada Kaštela, 4. ožujka, zaslužnim pojedincima, 

pravnim osobama i udrugama dodjeljuje javna priznanja: 

 Nagrada Grada Kaštela za životno djelo, 

 Godišnja nagrada Grada Kaštela, koja se dodjeljuje kao osobna nagrada, domaćoj ili stranoj 

fizičkoj osobi  i kao skupna nagrada domaćoj ili stranoj pravnoj osobi, udruzi građana ili 

udruženjima građana  Grada Kaštela,  

 Proglašenje počasnim građaninom Grada Kaštela, 

 Posebna nagrada za humanost, koja se dodjeljuje kao osobna nagrada - pojedincima i kao skupna 

nagrada - skupinama građana. 

2. Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Grada Kaštela imaju vijećnici Gradskog 

vijeća, Gradonačelnik, domaće pravne osobe, udruge građana, vijeća mjesnih odbora i najmanje 

deset građana koji imaju prebivalište na području Grada Kaštela.  

3. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Kaštela podnosi se u pisanom obliku Komisiji za 

dodjelu javnih priznanja.  

4. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Kaštela obvezno sadrži sljedeće podatke: ime i prezime 

odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno ime ili 

naziv fizičke ili pravne osobe na koju se prijedlog odnosi, životopis, odnosno osnovne podatake o 

pravnoj ili fizičkoj osobi i njenom poslovanju, naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi 

prijedlog te iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže 

dodjela javnog priznanja Grada Kaštela (najmanje na jednom listu papira veličine A4, osim za 

prijedloge za posebnu nagradu iz članka 8. Odluke).  

5. Uz prijedlog predlagatelj je obvezan priložiti  i odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju 

navodi iz prijedloga. 

6. Prijedlog, s priloženom odgovarajućom dokumentacijom, dostavlja se zaključno s danom  

 22. siječnja (petak) 2016. g., na adresu:  

             Grad Kaštela, Komisija za dodjelu javnih priznanja, 21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1.     

7. Ovaj poziv i Odluka o javnim priznanjima Grada Kaštela objavljeni su na Oglasnoj ploči i na 

službenoj stranici Grada Kaštela - www.kastela.hr 

8. Potrebne informacije mogu se dobiti na telefon: (021) 205-249 i 205-280. 

 

 

          Predsjednik 

         Denis Ivanović, dipl. ing. v. r. 


