14. GRADONAČELNIKOV KOLEGIJ

MATERIJAL UZ TOČKU 22.
DNEVNOG REDA

Upućivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za
dodjelu Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“

23. veljače 2011.

PRIJEDLOG
Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i
članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca
10/09), Gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ___ stručnom kolegiju održanom
_________ 2011., donio sljedeći

ZAKLJUČAK
I.
Objavljuje se Javni poziv za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu Zlatne
plakete "Grb Grada Čakovca".

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u
Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/10-01/277
URBROJ: 2109/2-01-11-02
Čakovec, _______2011.
GRADONAČELNIK
Branko Šalamon, v.r.
O b ra z l o ž e n j e
Odlukom o javnim priznanjima Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09),
kao jedno od javnih priznanja Grada Čakovca, utvrđena je i Zlatna plakete „Grb
Grada Čakovca“, koja se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za izuzetna
ostvarenja u svim područjima gospodarskog i društvenog života.
Zlatna plaketa „Grb Grada Čakovca“ dodjeljuje se građanima Grada Čakovca i
drugim osobama koje rade na području Grada Čakovca, udrugama građana,
poduzećima, ustanovama i drugim javnim osobama prigodom njihovih obljetnica,
Dana Grada Čakovca i drugih obljetnica, te za trajniju opće prizn atu djelatnost kojom
su znatno pridonijeli razvoju Grada Čakovca. Ujedno se uručuje i Odluka o dodjeli
plakete.
U jednoj se godini mogu dodijeliti najviše tri Zlatne plakete "Grb Grada
Čakovca".
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KLASA: 021-05/10-01/277
URBROJ: 2109/2-01-11-01
Čakovec, ___________2011.
Gradonačelnik Grada Čakovca upućuje
J A V N I

P O Z I V

ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA DODJELU
ZLATNE PLAKETE "GRB GRADA ČAKOVCA"
1. Gradonačelnik Grada Čakovca utvrđuje prijedlog, a Gradsko vijeće Grada
Čakovca donosi Odluku o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Čakovca" .
2. Prijedlog kandidata za dodjelu Zlatne plakete mogu dati:
-

gradonačelnik Čakovca
radna tijela Gradskog vijeća
članovi Gradskog vijeća
Vijeće gradskog kotara ili Vijeće mjesnog odbora
udruge gospodarstvenika i obrtnika
građani
udruge građana
poduzeća
političke stranke
vjerske zajednice
druge pravne osobe

3. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku s podacima:
-

o podnositelju prijedloga
životopis osobe ili podacima o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje
obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja i odgovarajuća
dokumentacija.

4. Prijedlog se dostavlja na adresu Gradonačelnik Grada Čakovca, Kralja Tomislava
15, s naznakom "Za dodjelu Zlatne plakete", najkasnije do 11. ožujka 2011.
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