
 

           Odbor za sport, na temelju članka 7. Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica i 
sportaša  Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 6/13. i 
4/14.) na sjednici održanoj  dana 30. siječnja  2015. godine raspisuje 
 

JAVNI POZIV 
za podnošenje prijedloga  

za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2014. godinu 
 

I. 
            Ovim Javnim pozivom definira se postupak, uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za   
nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2014. godinu. 
 
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) 
 

            Općina Viškovo dodjeljuje nagrade za najbolje sportašice i sportaše radi odavanja 
priznanja za iznimna postignuća u sportu za prošlu godinu. 
 

II. 
            Prijedloge  za dodjelu Nagrade za najbolje postignuće u sportu u ženskoj kategoriji 
(pojedinačno), Nagrade za najbolje postignuće u sportu u muškoj kategoriji (pojedinačno), 
Nagrade za najbolje postignuće u sportu u ženskoj kategoriji (ekipno), Nagrade za najbolje 
postignuće u sportu u muškoj kategoriji (ekipno) mogu podnijeti  mještani Općine Viškovo, 
domaće pravne osobe, mjesni odbori i Općinska načelnica. 
 

III. 
Nagrada Općine Viškovo za najbolje postignuće u sportu pojedinačno dodjeljuje se 

fizičkoj osobi za iznimna postignuća u sportu koja ima prebivalište na području Općine 
Viškovo u 2014. godini. 

Nagrada Općine Viškovo za najbolje postignuće u sportu ekipno dodjeljuje se ekipi za 
iznimna postignuća u sportu koja djeluje u okviru sportske udruge registrirane na području 
Općine Viškovo. 
 

IV. 
            Prijedlozi za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2014. 
godinu podnose se u pisanom  obliku i obvezno sadrže slijedeće podatke: 

- ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, 
- prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga (fizička osoba  dužna je dostaviti dokaz 

o prebivalištu na području Općine Viškovo - uvjerenje MUP-a o prebivalištu ne starije 
od šest mjeseci, a domaća pravna osoba izvod iz sudskog registra ili rješenje o upisu u 
registar udruga, odnosno izvadak iz odgovarajućeg registra) 

- osobno ime ili naziv ekipe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih 
podataka o osobi ili ekipi  

- naziv i vrsta nagrade za  koje se podnosi prijedlog 



- uvjerenje o prebivalištu, ne starije od šest mjeseci, za fizičku osobu na koju se 
prijedlog odnosi 

- izvod iz registra udruga za udrugu kojoj pripada ekipa na koju se prijedlog odnosi 
- iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže 

dodjela Nagrade najboljim sportašicama i sportašima Općine Viškovo 
- odgovarajuću dokumentaciju (natjecateljske rezultate, stručne kritike i ocjene, 

analize, prikaze i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga 
- prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je predlagatelj pravna osoba prijedlog mora 

biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom 
                          

V. 
             Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje. 

 
VI. 

             Prijedlozi za dodjelu Nagrade najboljim sportašicama i sportašima Općine Viškovo za 
2014. godinu dostavljaju se do 25. veljače 2015. godine, u zatvorenoj omotnici, poštom na 
adresu: Općina Viškovo, 51216 Viškovo, Vozišće 3, s naznakom „Prijedlog za dodjelu Nagrade 
najboljim sportašicama i sportašima Općine Viškovo za 2014. godinu“ ili osobno putem 
pisarnice Općine Viškovo, Viškovo, Vozišće 3.    
            
 
                                   Predsjednik                                                                                

            Odbora  za sport: 
 

                                           Vinko Milardović, v.r. 


