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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
           GRAD RIJEKA 
              Gradonačelnik 
Rijeka, 10. 9. 2019. 
 
 
 

   Gradsko vijeće Grada Rijeke 
   n/r predsjednika Andreja Poropata  

 

 

 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 

11/18-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nagradama Grada Rijeke za 
posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i 
smotrama. 
 Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene 

novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i „Službene novine Grada 

Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća 

Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela, Sandu Sušanj, pročelnicu Odjela gradske 

uprave za odgoj i školstvo te Renata Kostovića, v.d. pročelnika Odjela gradske uprave za 

sport i tehničku kulturu. 

 

GRADONAČELNIK 
mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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O b r a z l o ž e nj e 
Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nagradama Grada Rijeke za 

posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima,  
susretima i smotrama 

 
Škole iz grada Rijeke svake godine dokazuju visoku kvalitetu rada s učenicima koji u 

velikom broju sudjeluju na državnim natjecanjima, smotrama i susretima i postižu izvrsne 
rezultate. Za postizanje vrhunskih rezultata učenika potrebno je stručno vodstvo njihovih 
učitelja/nastavnika, te dodatni intenzivni i kontinuirani rad izvan redovnog nastavnog 
procesa, ali tu je i trud i rad učenika kao i podrška roditelja. 

 
Grad Rijeka na mnoge načine priznaje i potiče rad učenika, mladih kao i njihovih 

mentora, a sukladno mogućnostima proračuna. Tako je između ostaloga, prošle godine 
Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo Odluku o nagradama Grada Rijeke za posebna 
postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama 
(„Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/18), a temeljem koje su početkom 2019. godine 
dodijeljene nagrade učenicima i njihovim mentorima. Međutim utvrđena je potreba za 
izmjenom odnosno dopunom pojedinih njezinih odredbi, a koje se odnose na sljedeće: 
 

- Uz članak 1. 
ovom se odredbom dopunjuje odredba članka 4. na način da se uz već jedan 
propisani izuzetak, propisuje i drugi koji se odnosi na osvojeno postignuće na 
području glazbe i plesa i to na sljedeći način: da se od osvojenih postignuća vrednuje 
samo prva osvojena nagrada u razini osvojenog prvog mjesta na državnoj razini 
natjecanja. Isto se predlaže budući se za postignuća na području glazbe i plesa na 
državnoj razini natjecanja natjecateljima dodjeljuju nagrade prema osvojenim 
bodovima tako da više natjecatelja osvaja istu nagradu unutar određenih kategorija. 
 

- Uz članak 2. 
ovom se odredbom mijenja odredba članka 6. na način da se sada predlaže da se i 
svakom učeniku koji čini ekipu od šest i više učenika dodjeljuje uz pisano priznanje i 
prigodni poklon, a ekipi koja broji šest i više učenika dodjeljuje se i zajednička plaketa 
za ustanovu. Do sada se učenicima koji čine ekipu od šest i više učenika dodjeljivalo 
pojedinačno samo pisano priznanje, a dobivali su zajednički prigodni poklon.  

 
- Uz članak 3. 

ovom se odredbom predlaže promjena odredbe članka 7. na način da se utvrđuje 
dodjela nagrada najkasnije do kraja tekuće školske godine za postignuće u 
prethodnoj godini, umjesto dosadašnje odredbe koje je utvrđivala dodjelu nagrada u 
mjesecu rujnu. U praksi pojedina natjecanja iz prethodne školske godine završavaju 
tek krajem kalendarske godine. Cilj ove izmjene je da se i zbog eventualnih 
ostvarenih postignuća na tim natjecanjima mogu dodijeliti ove gradske nagrade. 

 
- Uz članak 4. 

ovom se odredbom predlaže promjena u odredbi članka 8. na način da se sada 
propiše mjesec prosinac (umjesto lipnja) u kojem će se školama upućivati pozivi za 
predlaganje kandidata učenika i mentora, a u svezi sa već danim obrazloženjem 
promjene mjeseca za dodjeljivanje nagrade.  

 
- Uz članak 5. 

 predlaže se dopuna u članku 9. stavku 3. podstavku 5. koji se dopunjuje na način da 
prijedlog za dodjelu nagrada mora sadržavati dokumentaciju iz koje je razvidno 
mentorstvo i postignuće učenika, uz presliku dodijeljene diplome ili priznanja, i 
ljestvicu poretka kao vrlo važan dokaz. 
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- Uz članak 6.  
ovom se odredbom propisuje stupanje na snagu Odluke.  

 
Škole koje djeluju na području grada Rijeke i prošle godine dokazali su visoku 

kvalitetu rada s učenicima koji u velikom broju sudjeluju na državnim i međunarodnim 
natjecanjima, smotrama i susretima  i postižu izvrsne rezultate.  

 
Vjerujemo da ova nagrada znači podupiranje znanja i izvrsnosti kao i da je dodatni 

motiv svim učenicima i njihovim mentorima za uključivanje u natjecanja i smotre te poticanje 
njihovog zalaganja ka postizanju istih ili još boljih rezultata.  

 
 

Savjetovanje s javnošću 
 
Zakonom o pravu na pristup informacijama (″Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) 

propisana je obveza jedinicama lokalne samouprave da pri donošenju općih akata kojima se 
utječe na interese građana i pravnih osoba provedu savjetovanje s javnošću. 

Gradonačelnik Grada Rijeke je ocjenjujući sadržaj ovoga akta takvim, s ciljem 
dobivanja povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi predloženih rješenja, isti 
uvrstio u Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu.  

Nacrt ovoga akta objavljen je na www.rijeka.hr radi provedbe internetskog 
savjetovanja s javnošću u razdoblju od 27. lipnja do 27. srpnja 2019. godine. 

U svezi navedenog, na Nacrt predmetnog akta nije pristigla niti jedna 
primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti u vremenu trajanja savjetovanja. 

Sukladno obvezi iz odredbi citiranog Zakona o pravu na pristup informacijama, o 
provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću sastavljeno je Izvješće, u prilogu, 
koje je objavljeno na www.rijeka.hr.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rijeka.hr/
http://www.rijeka.hr/
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Na temelju članka 16. i 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-
goranske županije″ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 
12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici __________ 
2019. godine, donijelo je  

 
O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća 
učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i 

međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 
9/18) u članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi: 
 ″Izuzetno od odredbe stavka 1. podstavka 2. ovoga članka: 

- osvojena diploma na državnoj smotri ili susretu vrednuje se u razini osvojenog trećeg 
mjesta, s obzirom na pravilo da se  postignuća učenika na istima ne rangiraju, 

- za osvojena postignuća na području glazbe i plesa vrednuje se samo prva osvojena 
nagrada u razini osvojenog prvog mjesta na državnoj razini natjecanja.″ 
 

Članak 2. 
 
 U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi: 

″Uz pisano priznanje, učeniku i svakom članu ekipe se dodjeljuje i prigodni poklon, 
dok se za postignuće ekipe koja broji šest i više učenika dodjeljuje i zajednička plaketa za 
ustanovu.″ 
 

Članak 3. 
  
 Članak 7. mijenja se i glasi: 

″Nagrada se dodjeljuje najkasnije do kraja tekuće školske godine za postignuće u 
prethodnoj školskoj godini.″ 
 

Članak 4. 
 

 U članku 8. stavku 3. riječ: ″lipnju“ zamjenjuje se riječju: ″prosincu“. 
 

Članak 5. 
 

″U članku 9. stavku 3. u podstavku 5. iza riječi: ″priznanja“ dodaje se zarez i riječi: 
″ljestvica poretka i slično.″ 

Članak 6. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ″Službenim novinama 
Grada Rijeke″. 
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Objavljeno u ″Službenim novinama Grada Rijeke″ broj 9/18 
 

Na temelju članka 16. i 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 
24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće 
Grada Rijeke, na sjednici 12. srpnja 2018. godine, donijelo je  
  

O D L U K U 
o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i 

međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama 
   

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

  
Ovom se Odlukom uređuju nagrade Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za posebna postignuća 

učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama te uvjeti, postupak i način njihove 
dodjele. 
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski 
rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

Članak 2. 
  

Nagrade Grada (u daljnjem tekstu: nagrade) se dodjeljuju učenicima i odgojno obrazovnim radnicima koji 
su pripremali učenike za natjecanja i/ili susrete i/ili smotre – mentorima (u daljnjem tekstu: mentori) 
osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova (u daljnjem tekstu: ustanove) na području grada Rijeke za posebna 
postignuća učenika na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima i/ili susretima i/ili smotrama.  
  
II. VRSTE NAGRADA I UVJETI ZA NJIHOVU DODJELU 
   

Članak 3. 
   

Nagrade su: 
– godišnja nagrada, 
– pisano priznanje, 
– plaketa. 

Članak 4. 
  

Nagrade iz članka 3. ove Odluke se dodjeljuju za postignuća učenika (pojedinačno ili ekipno) koji osvoji 
jedno od prva tri mjesta ili ekvivalentno postignuće na: 

– međunarodnoj razini natjecanja i/ili susreta i/ili smotri sa sudionicima iz najmanje pet država, 
– državnoj razini natjecanja i/ili susreta i/ili smotri.  
Natjecanja, susreti i smotre na državnoj razini iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka utvrđena su u 

dokumentima Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i 
Hrvatskog školskog sportskog saveza te objavljena na njihovim internetskim stranicama. 

Izuzetno od odredbe stavka 1. podstavka 2. ove Odluke, osvojena diploma na državnoj smotri ili susretu 
vrednuje se u razini osvojenog trećeg mjesta, s obzirom na pravilo da se postignuća učenika na istima ne 
rangiraju.  

Članak 5. 
  

Godišnja nagrada dodjeljuje se mentoru (pojedinačno i grupi) čiji učenik (pojedinačno ili ekipno) ostvari 
postignuće iz članka 4. stavka 1. ove Odluke.  

Mentoru se, uz godišnju nagradu koja se dodjeljuje u novčanom obliku, dodjeljuje i pisano priznanje. 
Istoj osobi može se dodijeliti samo jedna godišnja nagrada i pisano priznanje za postignuće samo jednog 

najviše rangiranog učenika (pojedinačno ili ekipno) u školskoj godini, na temelju prijedloga ustanove. 
   

Članak 6. 
  

Pisano priznanje dodjeljuje se učeniku (pojedinačno i ekipi) koji ostvari postignuće iz članka 4. stavka 1. 
ove Odluke.  

Uz pisano priznanje, učeniku i svakom članu ekipe s najviše pet učenika se dodjeljuje i prigodni poklon, 
dok se za postignuće ekipe koja se sastoji od šest i više učenika dodjeljuje zajednička plaketa za ustanovu i 
zajednički prigodni poklon. 

Prigodni poklon iz stavka 2. ovoga članka može biti u obliku knjige, albuma, fotografije i slično. 
Istom učeniku može se dodijeliti prigodni poklon za samo jedno njegovo najviše rangirano postignuće, na temelju 
prijedloga ustanove, a što se primjenjuje istovjetno i za ekipu učenika.  
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Članak 7. 
  

Nagrada se, u pravilu, dodjeljuje u mjesecu rujnu tekuće školske godine za postignuće u prethodnoj 
školskoj godini. 
  
III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I DODJELE NAGRADA 
   

Članak 8. 
  

Postupak za dodjelu nagrada pokreću Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo i Odjel gradske uprave 
za sport i tehničku kulturu pisanim pozivom ustanovama koje djeluju na području grada Rijeke, a zainteresirane 
su za predlaganje kandidata učenika i mentora. 

Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu, ustanove dostavljaju prijedloge za područje sporta, 
informatike i tehničke kulture, dok za jezično-umjetničko, prirodoslovno-matematičko, humanističko, 
gospodarstveno, strukovno, umjetničko, zdravstveno, ekološko te druga područja ustanove dostavljaju prijedloge  
Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo.  

Poziv iz stavka 1. ovoga članka upućuje se, u pravilu, u mjesecu lipnju tekuće školske godine za 
postignuća učenika u toj školskoj godini. 

U pozivu se utvrđuju uvjeti za dodjelu nagrada, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga. 
  

Članak 9. 
  

Prijedloge za dodjelu nagrada ustanove iz članka 8. stavka 1. ove Odluke podnose Odjelu gradske 
uprave za sport i tehničku kulturu i Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo (u daljnjem tekstu: Odjeli). 

Prijedlozi za dodjelu nagrada moraju biti pisano obrazloženi i dokumentirani. 
Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati: 
– naziv i sjedište predlagatelja, 
– ime i prezime kandidata (učenika i mentora), 
– razinu i naziv natjecanja i/ili susreta i/ili smotre, 
– dokaz o broju država sudionika na međunarodnoj razini natjecanja i/ili susreta i/ili smotri, 
– dokumentaciju iz koje je razvidno mentorstvo i postignuće učenika na državnim i međunarodnim 
natjecanjima i/ili susretima i/ili smotrama (preslika dodijeljene diplome ili priznanja).   
Prijedloge iz stavka 1. ovoga članka ustanove su dužne dostaviti u roku naznačenom u pozivu nadležnih 

Odjela. 
Ako je prijedlog za dodjelu nagrade nepotpun ili ne sadrži dovoljno podataka koji su relevantni za 

odlučivanje, Odjeli će zatražiti od predlagatelja dopunu prijedloga u određenom roku. 
Prijedlog koji nije podnesen u skladu s odredbama ove Odluke neće se uzeti u razmatranje, a 

predlagatelj nema pravo podnošenja prigovora. 
  

Članak 10. 
  

Pristigle prijedloge za dodjelu nagrada, nakon njihove obrade, Odjeli dostavljaju Gradonačelniku Grada 
(u daljnjem tekstu: Gradonačelnik). 

Na temelju prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik donosi odluku o dodjeli nagrada. 
  

Članak 11. 
  

Očevidnik dobitnika nagrada vode Odjeli. 
  
 IV. VISINA NAGRADE 

  
Članak 12. 

  
Visina godišnje nagrade mentorima za postignuća učenika na državnoj razini (pojedinačno ili ekipno) 

utvrđuje se u iznosima kako slijedi: 
– za osvojeno prvo mjesto, u iznosu od 1.500,00 kuna, 
– za osvojeno drugo mjesto, u iznosu od 1.000,00 kuna, 
– za osvojeno treće mjesto, u iznosu od 500,00 kuna. 
 U slučaju dodjeljivanja godišnje nagrade grupi mentora, novčani iznos iz stavka 1. ovoga članka dijeli se 

na jednake dijelove. 
 Godišnja nagrada iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se dohotkom sukladno Zakonu o porezu na 

dohodak. 
Članak 13. 

  
Visina godišnje nagrade mentorima za postignuća učenika na međunarodnoj razini (pojedinačno ili 

ekipno) utvrđuje se u iznosima kako slijedi:  
– za osvojeno prvo mjesto ili ekvivalentno postignuće u iznosu od 3.000,00 kuna,  
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– za osvojeno drugo mjesto ili ekvivalentno postignuće u iznosu od 2.500,00 kuna,  
– za osvojeno treće mjesto ili ekvivalentno postignuće u iznosu od 2.000,00 kuna.  
U slučaju da se godišnja nagrada dodjeljuje grupi mentora, novčani iznos iz stavka 1. ovoga članka dijeli 

se na jednake dijelove.  
Godišnja nagrada iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se dohotkom sukladno Zakonu o porezu na 

dohodak.  
  

Članak 14. 
  

Sredstva za dodjelu godišnjih nagrada iz članka 12. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada. 
  
V. ZAVRŠNA ODREDBA 

  
Članak 15. 

  
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”. 

  
KLASA:021-05/18-01/78 
URBROJ:2170-01-16-00-18-4 
Rijeka, 12. srpnja 2018. 
  
  

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 
 

 
Predsjednik 

Gradskog vijeća 
Andrej Poropat, v.r. 
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Prilog 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno:  
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na 
državnim i međunarodnim natjecanjima susretima i smotrama 
 

Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana odnosno od 27. lipnja 2019. godine do 27. 
srpnja 2019. godine 

Cilj i glavne teme 
savjetovanja 

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi 
prijedloga predloženih Nacrtom prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nagradama 
Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima susretima 
i smotrama 
 

 

Redni 
broj 

Naziv dionika 
(pojedinac, 

organizacija, 
institucija) 

Članak na 
koji se 
odnosi 

primjedba/ 
prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga 

Prihvaćanje/ 
neprihvaćanje 
primjedbe ili 
prijedloga 

     
 
Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na 
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća 
učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima susretima i smotrama. 
 


