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              Odbor za proslavu Dana Grada Ogulina svim udrugama upućuje 
 
 
 

POZIV 
 

       za dostavu prijedloga programa za proslavu Dana Grada  
 
 

Pozivamo udruge u kulturi i športu Grada Ogulina da dostave svoje programe i   
tako se uključe u proslavu Dana Grada. 
 
 Programe treba planirati u periodu od 1. - 15. rujna 2013. godine, te dostaviti  
prijedloge Odboru za proslavu Dana Grada do 2. kolovoza  2013. godine, na adresu 
Grad Ogulin, B. Frankopana 11 Ogulin. 
 
 Odbor za proslavu Dana Grada zadržava pravo odabira prijedloga za konačni 
program proslave. 
 
 
 
Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina, Odbor za 
proslavu Dana Grada objavljuje 
 

                                         JAVNI POZIV 
 
          za dostavu prijedloga za dodjelu javnih p riznanja Grada Ogulina 
 
 



1. Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog 
značenja za razvitak i ugled Grada Ogulina iz područja gospodarstva, 
znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, športa i 
tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti, Grad Ogulin 
dodjeljuje javna priznanja. 

 
a) Prijedlog za dodjelu Priznanja Grada Ogulina za životno djelo:  
 

Dodjeljuje se fizičkoj osobi sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj  za 
cjelokupno postignuće na unapreñenju gospodarskih ili društvenih 
oblika života, koji predstavljaju izuzetan doprinos razvitku i ugledu 
Grada Ogulina. 
 

b) Prijedlog za dodjelu godišnjeg Priznanja za stvarala čki rad:  
 
Dodjeljuje se domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos i 
postignuća  koja su od osobitog značaja za Grad Ogulin, a ostvarena 
su tijekom posljednje dvije godine, koje prethode godini u kojoj se 
dodjeljuje priznanje ili za posebne obljetnice. 
 
 Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Ogulina podnosi se u 
pisanom obliku koji mora sadržavati slijedeće podatke:   
    

                      -naziv i adresa podnositelja prijedloga 
                      -ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi 
                      -biografija  
                      -obrazloženje 
 

3. Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Priznanja za životno djelo i Priznanje 
za stvaralački rad imaju: 

                -grañani grada Ogulina 
                -pravne osobe Grada Ogulina 
                -gradonačelnik 
                -Gradsko vijeće 
4. Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od objave javnog poziva 
5. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Grad Ogulin, Odbor za proslavu Dana 

Grada, B. Frankopana 11, Ogulin. 
 
Ogulin, 2.07.2013.                                                  Predsjednik Odbora 
Klasa : 022-01/13-01/25                                   Jure Turković, dipl.ing.grañ.                    
Urbroj : 2133/02-03/1-13-5 

 


