
 
Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu novčanih potpora Upravni 
odbor Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije na svojoj 1. sjednici 
održanoj 29. listopada 2013. godine donio je 
 

O D L U K U 
o objavi natječaja za dodjelu godišnje nagrade - za ostvarene posebne 

rezultate i uspjehe 
 

UVOD 
Pravo na godišnje nagrade mogu ostvariti nadarena djeca i mladi koji su državljani Republike 
Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije, za ostvarene 
posebne rezultate i uspjehe, a u skladu s ciljevima Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-
moslavačke županije. 
Pravo na godišnju nagradu mogu ostvariti djeca i mladi koji su u školskoj godini 2012./2013. 
bili polaznici viših razreda osnovne škole (od 5. do 8. razreda) i učenici svih razreda srednje 
škole. 
Predložiti učenika za godišnju nagradu i podnijeti zahtjev može: škola, udruga, nastavnik ili 
netko drugi. Zahtjev za dodjelu godišnje nagrade može podnijeti i osoba sama za sebe. 
Godišnja nagrada sastoji se od priznanja i novčane potpore. 
 
1. OPĆI UVJETI ZA DODJELU GODIŠNJE NAGRADE 
Opći uvjeti na temelju kojih se dodjeljuju godišnje nagrade su: 
a) postignuća i sudjelovanje na natjecanjima i smotrama u prethodnoj školskoj godini iz 
područja za koje je kandidat nadaren, a koja se provode po propisnicima Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa i odgovarajućih agencija: 
- meñunarodna, 
- državna, 
- županijska, 
- državne smotre 
b) postignuća na posebnim aktivnostima u prethodnoj školskoj godini iz područja za koje je 
kandidat nadaren 
- sudjelovanje u specijaliziranim aktivnostima (npr. umjetnički projekti, znanstvenoistraživački 
projekti, objavljivanje stručnih ili umjetničkih radova i članaka i slično) 
c) uspjeh u dosadašnjem školovanju (prosjek ocjena) 
d) procjena članova Upravnog odbora 
e) ostalo 
 
2. POSTUPAK I MJERILA DODJELE 
Prijava za dodjelu godišnje nagrade podnosi se na propisanoj prijavnici koja je dostupna na 
web stranici zaklade:www.zaklada-iskra.com. 
Ocjenjivanje pristiglih prijava obavlja Upravni odbor temeljem kriterija. 
Mjerila za dodjelu godišnje nagrade utvrñena su Pravilnikom koji je dostupan na webstranici 
zaklade: www.zaklada-iskra.com. 
 
 



3. OBJAVA NATJEČAJA 
Natječaj za dodjelu godišnjih nagrada biti će objavljen na službenim internetskim stranicama 
Zakalde, te na službenim internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije (www.smz.hr), 
te će o natječaju biti obavještene sve osnovne i srednje škole na području Sisačko-moslavačke 
županije. 
 
4. ROK U KOJEM SE PODNOSI ZAHTJEV 
Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objave ovog Natječaja. 
 
5. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSI ZAHTJEV 
Prijave se dostavljaju preporučeno poštom na adresu: Zaklada Iskra za nadarenu djecu Sisačko-
moslavačke županije, Stjepana i Antuna Radića 36, 44000 Sisak, s naznakom "Za godišnju 
nagradu Zaklade Iskra" ili se predaju neposredno u sjedištu Sisačko-moslavačke županije, 
Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, 2.kat, soba 35. 
 
6. POPIS DOKUMENATA KOJE JE PODNOSITELJ DUŽAN PRILO ŽITI 
1. domovnica 
2. potvrda o upisu u školu 
3. potvrda o prebivalištu 
4. preslike svjedodžbi za prethodna četiri razreda školovanja 
5. dokaze o postignućima i sudjelovanjima na natjecanjima, državnim smotrama, posebnim 
aktivnostima i ostalo 
 
7. ROK U KOJEM ĆE PODNOSITELJI BITI OBAVIJEŠTENI O REZULTATIMA 
NATJEČAJA 
Odluka o dobitnicima godišnjih nagrada, te bodovna lista biti će objavljena na oglasnoj ploči 
Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije, na službenim internet 
stranicama Zaklade četrdeseti dan nakon objave natječaja. 
 
8. IZNOS I BROJ GODIŠNJIH NAGRADA 
Pojedinačni iznos godišnje nagrade je 7.000,00 kuna. 
Ukupan broj godišnjih nagrada odreñuje Upravni odbor Zaklade Iskra za nadarenu djecu 
Sisačko-moslavačke županije uzimajući u obzir procjenu mogućnosti dodjele na dan 
zaključivanja natječajnog postupka. 
 
9. DATUM OBJAVE NATJE ČAJA 
Natječaj će biti objavljen, sukladno Pravilniku o mjerilima i postupku dodjele novčanih 
potpora, 30. listopada 2013. godine. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
BROJ: 20/13 
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