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KLASA: 022-05/18-01/04 
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       Općinsko vijeće Općine Viškovo 

       n/p predsjednice 

        

 

 

 

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18.) 

podnosim Općinskom vijeću Općine Viškovo na razmatranje i usvajanje Prijedlog Odluke o 

nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo. 

 

 

 

                                                                                                   Općinska načelnica: 

                               Sanja Udović, dipl. oec. v.r. 

 

 

 

O P Ć I N A   V I Š K O V O  

       Općinski načelnik 



Na temelju članka 9. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Viškovo na --. sjednici održanoj --. --- 2018. donijelo je 

 
Odluku o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo 

 

I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Odlukom o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo (dalje: Odluka) 

uređuje se nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo te uvjeti, postupak i 

način njihove dodjele. 

Članak 2. 

Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća u sportu Općina Viškovo nagrađuje najbolje 

sportašice i sportaše.  

II. VRSTE NAGRAĐIVANJA NAJBOLJIH SPORTAŠICA I SPORTAŠA 

Članak 3. 

Nagrade najboljim sportašicama i sportašima dodjeljuju se u slijedećim kategorijama: 

- nagrada za najbolje postignuće u sportu u ženskoj kategoriji (pojedinačno); 

- nagrada za najbolje postignuće u sportu u muškoj kategoriji (pojedinačno); 

- nagrada za najbolje postignuće u sportu u ženskoj kategoriji (ekipno); 

- nagrada za najbolje postignuće u sportu u muškoj kategoriji (ekipno). 

 Članak 4. 

(1) Nagrada za najbolje postignuće u sportu u ženskoj kategoriji (pojedinačno) dodjeljuje se 

sportašici za najbolje postignuće u sportu za proteklu godinu. 

(2) Nagrada za najbolje postignuće u sportu u muškoj kategoriji (pojedinačno) dodjeljuje se 

sportašu za najbolje postignuće u sportu za proteklu godinu. 

(3) Nagrada za najbolje postignuće u sportu u ženskoj kategoriji (ekipno) dodjeljuje se 

sportskoj ekipi za najbolje postignuće u sportu u protekloj godini. 

(4) Nagrada za najbolje postignuće u sportu u muškoj kategoriji (ekipno) dodjeljuje se 

sportskoj ekipi za najbolje postignuće u sportu u protekloj godini. 

(5) Nagrade iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dodjeljuju se fizičkoj osobi koja ima prebivalište na 

području Općine Viškovo. 

(6) Nagrade iz stavaka 3. i 4. ovoga članka dodjeljuju se ekipi koja djeluje u okviru sportske 

udruge registrirane na području Općine Viškovo. 

(7) Nagrade iz ovog članka mogu se posthumno dodijeliti članovima obitelji. 

 



III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I DODJELE NAGRADA 

Članak 5. 

(1) Odluku o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo donosi Općinsko 

vijeće Općine Viškovo (dalje: Općinsko vijeće) na temelju prijedloga stalnog radnog tijela 

Općinskog vijeća nadležnog za sport (dalje: stalno radno tijelo).  

(2) Stalno radno tijelo može predložiti najviše jednu nagradu za svaku kategoriju, a može i 

predložiti da se neka od nagrada ne dodijeli. 

(3) Odluku iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće donosi na način da se o svakom 

pojedinom prijedlogu glasa odvojeno. 

(4) Nagrade iz članka 4. ove odluke ne mogu se dodijeliti dužnosnicima niti članovima 

Općinskog vijeća za vrijeme trajanja njihova mandata.  

(5) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u Službenom glasilu Općine Viškovo. 

Članak 6. 

Pravo podnošenja prijedloga imaju sportske udruge, Zajednica sportova Općine Viškovo te 

sportski savezi. 

Članak 7. 

(1) Prijedlozi za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo podnose se 

stalnom radnom tijelu na temelju javnog poziva kojeg jedinstveni upravi odjel Općine 

Viškovo objavi na web stranicama Općine Viškovo.  

(2) Tekst javnog poziva sadrži uvjete za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša, podatke 

o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog i rokove za podnošenje prijedloga.  

 

Članak 8. 

(1) Prijedlog za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo podnosi se u 

pisanom obliku u roku utvrđenom u javnom pozivu. 

(2) Pisani prijedlog obvezno sadrži slijedeće podatke: 

- naziv i sjedište podnositelja prijedloga; 

- osobno ime ili naziv osobe ili ekipe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih 

podataka o osobi ili ekipi; 

- nagrada na koju se prijedlog odnosi;  

- iscrpno obrazloženje prijedloga  

- dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. stavka 5. i 6.  



(3) Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (natjecateljske 

rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga. 

(4) Na traženje stalnog radnog tijela podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatna 

pojašnjenja vezana uz predanu  dokumentaciju.  

Članak 9. 

Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama ove Odluke neće se uzeti u razmatranje.  

Članak 10. 

(1) Dobitnicima nagrada iz članka 4. ove odluke dodjeljuje se u povodu Međunarodnog dana 

sporta plaketa i novčana nagrada. 

(2) Odluku o visini novčane nagrade iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće na 

temelju prijedloga Općinskog načelnika. 

Članka 11. 

(1) U upravnom tijelu Općine Viškovo ustrojava se očevidnik dobitnika nagrada.  

(2) Očevidnik dobitnika nagrada javno je dostupan te se objavljuje na web stranicama Općine 

Viškovo.  

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 12. 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o nagrađivanju najboljih 

sportašica i sportaša Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 

6/13., 4/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18). 

Članak 13. 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Viškovo“.  

KLASA: 021-04/18-01/ 

URBROJ: 2170-09-04/04-18- 

Viškovo, --. ---- 2018. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 

                                                                                  Predsjednica Općinskog vijeća: 

                                                                                                Ksenija Žauhar,  mag. paed.   

 

 



Obrazloženje 

Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo 
 

Izradi nove odluke pristupilo se s obzirom da  stara Odluka o nagrađivanju najboljih 

sportašica i sportaša Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj: 

6/13, 4/14, „Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18) datira još iz 2013. godine te je već 

doživjela dvije izmjene.  

Novom odlukom pojednostavnjuje se proces izbora najboljih sportaša i sportašica na način 

da su izbrisane odredbe kojima se daje mogućnost stalnom radnom tijelu Općinskog vijeća 

Općine Viškovo da osniva stručno savjetodavno povjerenstvo koje bi potom imalo zadatak 

ocijeniti pristigle prijedloge.  

Nadalje, novom odlukom daje se pravo podnošenje prijedloga za dodjelu predviđenih 

nagrada sportskim udrugama, Zajednici sportova Općine Viškovo te sportskim savezima. U 

odnosu na prijašnju odluku krug ovlaštenih predlagatelja je sužen s obzirom da su prije pravo 

predlaganja imali mještani Općine Viškovo, domaće pravne osobe, mjesni odbori, te 

općinska načelnica.  

Konačno, novost je i odredba prema kojoj se nagrade dodjeljuju u povodu Međunarodnog 

dana sporta.  

Preostale izmjene su pravno-tehničke naravi te se njima ne mijenja u bitnome sadržaj odluke 

odnosno postupak izbora najboljih sportaša i sportašica.    

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje nove Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica 

i sportaša Općine Viškovo.  

 

 

    Općinska načelnica  

                                                                                                             Sanja Udović, dipl. oec. v.r. 


