
 

 
 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PUNAT 
OPĆINSKI NA ČELNIK  

 
KLASA: 080-02/16-01/01 
URBROJ: 2142-02-02/1-16-17 
Punat, 15. travnja 2016 godine 

 
 

Na temelju članka 51. Statuta Op
županije“ broj 25/09, 35/09 i 13/13) op
 
 

 o nagrađivanju sportaša s podru

Ovom Odlukom utvrđuje se visina nov
postignute rezultate na pojedinačnim ili ekipnim natjecanjima.

Sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osiguravaju se u Prora
 

Pravo na dodjelu novčane nagrade imaju sportaši sa
Općine Punat u godini za koju se nagrada dodjeljuje

 

Nagrade se dodjeljuju za izvanredne rezultate postignute u prethodnoj natjecateljskoj sezoni 
na natjecanjima najvišeg ranga, navedeni

 

Visina novčane nagrade ovisi o posti
plasman i iznosi: 

 
1. Svjetsko prvenstvo i Olimpijske igre:

- za osvojeno 1. mjesto 
- za osvojeno 2. mjesto 
- za osvojeno 3. mjesto 

 
 
 

 

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

lanka 51. Statuta Općine Punat  („Službene novine 
županije“ broj 25/09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik Općine Punat donosi 

ODLUKU 
o nagrađivanju sportaša s područja Općine Punat 

 
 

Članak 1. 
 

đuje se visina novčane nagrade koja se dodjeljuje sportašima
na pojedinačnim ili ekipnim natjecanjima.  

Sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu 

Članak 2. 
 

čane nagrade imaju sportaši sa stalnim mjestom boravka na podru
dini za koju se nagrada dodjeljuje. 

Članak 3. 
 

Nagrade se dodjeljuju za izvanredne rezultate postignute u prethodnoj natjecateljskoj sezoni 
na natjecanjima najvišeg ranga, navedenima u članku 4. ove Odluke. 

Članak 4. 
 

ane nagrade ovisi o postignutom rezultatu za pojedinačni odnosno

Svjetsko prvenstvo i Olimpijske igre: 
za osvojeno 1. mjesto – 7.000,00 kn 
za osvojeno 2. mjesto – 5.000,00 kn 
za osvojeno 3. mjesto – 3.000,00 kn 

ine Punat  („Službene novine Primorsko-goranske 

 

ane nagrade koja se dodjeljuje sportašima za 

čunu Općine Punat. 

stalnim mjestom boravka na području 

Nagrade se dodjeljuju za izvanredne rezultate postignute u prethodnoj natjecateljskoj sezoni 

odnosno ekipni 



 

2. Europsko prvenstvo: 
- za osvojeno 1. mjesto – 5.000,00 kn 
- za osvojeno 2. mjesto – 3.000,00 kn 
- za osvojeno 3. mjesto – 1.500,00 k 

 
3. Državno prvenstvo: 

- za osvojeno 1. mjesto – 1.000,00 kn 
- za osvojeno 2. mjesto –    700,00 kn 
- za osvojeno 3. mjesto –    500,00 kn 

 
Članak 5. 

 
Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev sportaša.  

            Zahtjev za maloljetnog sportaša podnosi zakonski skrbnik.    
            Zahtjev se podnosi  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat ( u daljnjem tekstu: 
Upravni odjel) i mora sadržavati osobne podatke o sportašu,  natjecanju na kojem je sudjelovao i 
rezultat koji je ostvario. 
 Uz zahtjev, podnositelj je dužan dostaviti potrebnu dokumentaciju, odnosno dokaze 
potrebne za ostvarivanje traženog prava i to: 
 -presliku osobne iskaznice za sportaša za kojeg se traži pravo, 
 -uvjerenje o prebivalištu za sportaša 
 -presliku orginala potvrde o postignutim rezultatima. 
 
 U postupku utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava iz ove Odluke Upravni odjel može 
zahtijevati i druge dokaze. 
 O zahtjevu za ostvarivanje prava na novčanu naknadu odlučuje rješenjem Upravni odjel. 
 O žalbi protiv rješenja Upravnog odjela odlučuje općinski načelnik. 
 

 
Članak 6. 

 
Ukoliko sportaš iz članka 2. ove Odluke u prethodnoj natjecateljskoj sezoni ostvari rezultat 

u natjecanjima različitog ranga, može ostvariti samo jednu  nagradu koja mu pripada prema ovoj 
Odluci. 

 
                                                            Članak 7. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nagrađivanju sportaša s područja 

Općine Punat KLASA:080-02/14-01/01, URBROJ:2142-02-02/1-14-28 od 13.lipnja 2014.godine. 
 

Članak 8. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Marinko Žic, v.r. 


