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REPUBLIKA HRVATSKA 
Zaklada ISKRA za nadarenu djecu SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 
Upravni odbor 
BROJ: 22/11 
Sisak, 13. listopada 2011. 
 
 

Na temelju članka 11. Statuta Zaklade ISKRA za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke 
županije (u daljnjem tekstu Zaklada) Upravni odbor Zaklade, donio je 

 
                     

P R A V I L N I K 
o mjerilima i postupku za dodjelu novčanih potpora 

 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom utvrñuju se opći uvjeti, mjerila i postupak za ostvarivanje prava na 
novčane potpore koje dodjeljuje Zaklada Iskra.  

 
 Novčane potpore dodjeljuju se kroz dva oblika;  
- kroz godišnje nagrade - za ostvarene posebne rezultate i uspjehe, i 
- kroz jednokratne potpore - za troškove posebnih projekata ili aktivnosti. 
   

 
Članak 2.   

 
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. 
 

Pravo na godišnju nagradu mogu ostvariti djeca i mladi koji su bili polaznici viših 
razreda osnovne škole (od 5. do 8. razreda) i učenici svih razreda srednje škole u prethodnoj 
školskoj godini. 
 

Članak 3. 
 

Pravo na jednokratne potpore mogu ostvariti  udruge, škole, ustanove i ostale 
neprofitne institucije registrirane u Republici Hrvatskoj i koje djeluju na području Sisačko-
moslavačke županije, a bave se praćenjem, pomoći u razvoju i dodatnom obrazovanju 
nadarene djece i mladih, a za projekte ili aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi koji su 
suglasni s ciljevima Zaklade Iskra. 
 

Članak 4.  

Postupak dodjele novčanih potpora zbog ostvarenja svrhe Zaklade temelji se na 
sljedećim načelima: 

Izvrsnost 

Podnositelji prijave moraju opravdavati zahtjev za dodjelu novčanih potpora svojim 
rezultatima, uspjehom, izvrsnošću, te zalaganjem. 



2 
 

Razvidnost 

Postupak dodjele novčanih potpora bit će detaljno objašnjen i dostupan 
zainteresiranim stranama, a podnositeljima prijave pružit će se povratna informacija o odluci.  

Nepristranost i jednakost postupka 

Za sve podnositelje prijava vrijedi jednak postupak koji je propisan ovim Pravilnikom, 
a prijave se procjenjuju na temelju njihove vrijednosti i utvrñenih mjerila. 

 

Članak 5. 

 Sredstva za novčane potpore osiguravaju se načinima propisanim člankom 6. i 
člankom 9. Statuta Zaklade. 

 

II. POSTUPAK DODJELE GODIŠNJIH NAGRADA ZAKLADE  
 

Članak 6.  
 

Zaklada Iskra svake godine dodjeljuje godišnje nagrade nadarenoj djeci i mladima s 
područja Sisačko-moslavačke županije. 

 
Godišnja nagrada dodjeljuje se jednom godišnje za posebne uspjehe i ostvarene 

rezultate djece i mladih u prethodnoj godini.  
 

Godišnja nagrada sastoji se od: 
- priznanja 
- i novčane potpore. 

 
Članak 7. 

 
Pojedinačni iznos godišnje nagrade je 7000 kuna. 
 
Ukupan broj godišnjih nagrada odreñuje Upravni odbor Zaklade uzimajući u obzir 

procjenu mogućnosti dodjele na dan zaključivanja natječajnog postupka. 
 

Prigodom raspodjele vodit će se računa o tome da se obuhvati što je moguće veći 
broj djecei mladih, a da dodijeljena godišnja nagrada ima svoju svrhu i bude realna podrška 
u svrsi za koju se traži. 
 

 Natječaj za dodjelu godišnjih nagrada raspisuje se, u pravilu, jednom godišnje za 
posebne uspjehe i ostvarene rezultate djece u prethodnoj školskoj godini. 
 

 
Članak 8. 

 
 Godišnje nagrade dodjeljuju se temeljem jasnih mjerila razrañenih ovim Pravilnikom 

čiji je rezultat ukupan zbroj bodova prijavitelja.   
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Članak 9. 
 
 Odluku o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za dodjelu godišnjih nagrada donosi 
Upravni odbor temeljem članka 11. Statuta Zaklade. 

 
Ocjenjivanje pristiglih prijava obavlja Upravni odbor temeljem kriterija. 

 
 

Članak 10.  
 

Natječaj za dodjelu godišnjih nagrada obvezno se objavljuje na službenim 
internetskim stranicama Zaklade, na službenim internetskim stranicama Sisačko-moslavačke 
županije, te se o natječaju obavještavaju sve osnovne i srednje škole  na području Županije 
zbog objave na oglasnoj ploči.  

 
Natječaj se može objaviti i u dnevnom tisku, te na radio postajama i web stranicama 

koje pristanu objaviti natječaj bez naknade. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana 
objave natječaja. 

 
Natječaj sadrži: 
- opće i posebne uvjete za dodjelu godišnjih nagrada  
- izvod iz ovog Pravilnika o postupku i mjerilima dodjele 
- rok u kojem se podnosi zahtjev 
- naziv i adresu tijela kojem se podnosi zahtjev 
- popis dokumenata koje je podnositelj prijave dužan priložiti uz zahtjev 
- rok u kojem će podnositelji prijave biti obaviješten o rezultatima natječaja 
- ukupan iznos raspoloživih sredstava za godišnje nagrade. 

 
 

Članak 11. 
 

 Zahtjev za dodjelu godišnje nagrade podnosi se na propisanom obrascu prijave.  
 

Zahtjevu iz prethodnog stavka podnositelj je dužan priložiti dokumente koji će biti 
navedeni u natječaju. 

 
Predložiti učenika za godišnju nagradu i podnijeti zahtjev može; škola, udruga 

nastavnik ili dr. Zahtjev za dodjelu godišnje nagrade može podnijeti i osoba sama za sebe.   
 
Ukoliko kandidat bude predložen za godišnju nagradu od više strana ili podnese 

zahtjev za godišnju nagradu za više područja nadarenosti primjenit će se odredbe članka 17. 
ovog Pravilnika. 
 

Članak 12.  
 

Upravni odbor Zaklade prikuplja prijave na natječaj, uz pomoć upravitelja i tajnika 
Zaklade provodi njihovu stručnu obradu i utvrñuje prijedlog liste reda prvenstva za dodjelu 
godišnje nagrade. 
   

Temeljem bodovne liste, Upravni odbor Zaklade donosi odluku o dodjeli godišnje 
nagrade.  
 

Odluka o dobitnicima godišnjih nagrada, te bodovna lista biti će objavljena na 
oglasnoj ploči Zaklade, na službenim internetskim stranicama Zaklade i na službenim 
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Internet stranicama Sisačko-moslavačke županije četrdeseti (40.) dana nakon objave  
natječaja.   

 
Obavijest o dobitnicima godišnje nagrade bit će objavljena i u ostalim medijima u 

kojima je bio objavljen i natječaj. 
 

Članak 13.  
 

       Novčani dio godišnje nagrade dodjeljuje se dobitniku, a ako je on maloljetan 
njegovom zakonskom zastupniku (roditelju ili staratelju) uz supotpis maloljetnog dobitnika 
godišnje nagrade.   

 
Članak 14. 

 
Svi dobitnici godišnje nagrade Zaklade Iskra postaju članovi kluba Zaklade Iskra.  
 

 
Članak 15. 

 
Prihvaćanjem godišnje nagrade Zaklade Iskra svi dobitnici obvezuju se da će 

nastaviti suradnju sa Zakladom kroz: 
- sudjelovanje u Zakladnim aktivnostima barem jednom godišnje, 
- promicanje rezultata i rada Zaklade u javnosti,  
- pomoć u prikupljanju sredstava za rad Zaklade. 

 
 
 
III. OPĆI UVJETI I MJERILA ZA DODJELU GODIŠNJIH NAGRADA ZAKLADE  
 

Članak 16. 
 

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 ili odgovarajučih 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, 
znanstveno-istraživački projekti, objavljivanje stručnih ili umjetničkih 
radova i članaka i sl.) 

c) uspjeh u dosadašnjem školovanju (prosjek ocjena) 
d) procjena članova Upravnog odbora  
e) ostalo 

 
Uzimajući u obzir da su sportske aktivnosti obuhvaćene postojećim sustavom praćenja i 
kategorizacije sportaša i shodno tome potporama, neće se uzimati kao primarna nadarenost, 
već će, kao dodatna aktivnost biti uzimana u obzir za procjenu nadarenosti. 
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a) Postignuća na natjecanjima i državnim smotrama 
 

Članak 17. 
 

Za postignut uspjeh na natjecanjima iz znanstvenog područja dodjeljuje se sljedeći 
broj bodova: 

 
meñunarodna 1. mjesto 16 bodova 

 2. mjesto 14 bodova 

 3.-5. mjesto 12 bodova 

 sudjelovanje 11 bodova 

državna natjecanja 1. mjesto 11 bodova 

 2. mjesto 9 bodova 

 3.-5. mjesto 7 bodova 

 sudjelovanje 6 bodova 

županijska natjecanja 1. mjesto 6 bodova 

 2. mjesto 5 bodova 

 3.-5. mjesto 4 boda 

 sudjelovanje 3 boda 

državne smotre u pojedinačnoj konkurenciji 6 bodova 

 kao član skupine (do 3 sudionika) 4 boda 

 kao član skupine (više od 3 sudionika) 2 boda 

  
 
 Za bodovanje će kao noseće biti uzeto ono sudjelovanje ili uspjeh koje donosi najveći 
broj bodova. Svako naredno sudjelovanje na natjecanju u nekom drugom području donosi: 

- meñunarodno 3 boda 
- državno  2 boda 
- županijsko  1 bod 

 
 

b) Postignuća na posebnim aktivnostima  
 

Članak 18. 
 

Za sudjelovanje u specijaliziranim aktivnostima iz područja za koje je kandidat 
nadaren (npr. umjetnički projekti i natjecanja, znanstveno-istraživački projekti, objavljivanje 
stručnih ili umjetničkih radova i sl.) meñunarodnog značenja, dodjeljuje se sljedeći broj 
bodova: 

- za nagrañenog u pojedinačnoj konkurenciji   10 bodova 
- za nagrañenog kao člana skupine (do 3 sudionika) 8 bodova 
- za nagrañenog kao člana skupine (više od 3 sudionika) 6 bodova 

 
Za sudjelovanje u specijaliziranim aktivnostima iz područja za koje je kandidat 

nadaren (npr.umjetnički projekti i natjecanja, znanstveno-istraživački projekti, objavljivanje 
stručnih ili umjetničkih radova i sl.) državnog značenja, dodjeljuje se sljedeći broj bodova: 

- za nagrañenog u pojedinačnoj konkurenciji   8 bodova 
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- za nagrañenog kao člana skupine (do 3 sudionika) 6 bodova 
- za nagrañenog kao člana skupine (više od 3 sudionika) 2 boda 

 
 

c) Uspjeh u školovanju (prosjek ocjena) 
 

Članak 19. 
 
Prosjek ocjena (minimalno 3,5O) za prethodne četiri godine školovanja. 
 
Zbroj prosjeka ocjena za predhodne četiri godine školovanja dodaje se ostalim 

bodovima za ukupan zbroj. 
 

 
 

d) Procjena članova Upravnog odbora  
 

Članak 20. 
 

Do ukupno 5 bodova, mogu dodijeliti članovi Upravnog odbora prema svojoj procjeni 
cjelokupnog dojma nadarenosti kandidata. 

 
 
e) Ostalo 

 
Članak 21. 

 
 Ukoliko postoji još nešto čime bi kandidat moglo dokazati svoju nadarenost u 
odreñenom području, a nije spomenuto ovim Pravilnikom, može podnijeti kao prilog svom 
zahtjevu i Upravni odbor će to uzeti u obzir kod svoje procjene cjelokupnog dojma 
nadarenosti kandidata. 

 
Članak 22. 

 
Pored općih uvjeta za dodjelu godišnjih nagrada Zaklade propisanih ovim 

Pravilnikom, Upravni odbor Zaklade može propisati i posebne uvjete za dodjelu godišnjih 
nagrada po pojedinom natječaju. 
 
 
 
IV. POSTUPAK DODJELE JEDNOKRATNIH POTPORA 
 

Članak 23. 
 

Jednokratne potpore dodjeljuju se udrugama, školama, ustanovama i ostalim 
neprofitnim institucijama registriranim u Republici Hrvatskoj i koje djeluju na području 
Sisačko-moslavačke županije, a bave se praćenjem, pomoći u razvoju i dodatnom 
obrazovanju nadarene djece i mladih za projekte ili aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi koji 
su suglasni s ciljevima Zaklade Iskra. 
 
 Jednokratne potpore mogu se dodjeljivati za buduće kao i za provedene projekte ili 
aktivnosti. 
 Ukoliko se podnosi prijava za buduće projekte ili aktivnosti, podnositelj prijave 
dužan je obrazložiti i podnijeti dokaze o svom dotadašnjem radu na praćenju, pomoći u 
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razvoju i dodatnom obrazovanju nadarene djece i mladih, a kojima su se ostvarivali ciljevi 
koji su suglasni s ciljevima Zaklade Iskra.   
 
 

Članak 24. 
  

 Pojedinačni iznos jednokratne potpore, njihov broj, te visinu jednokratnih potpora 
odreñuje Upravni odbor Zaklade temeljem procjene mogućnosti dodjele i svrhovitosti visine 
jednokratne potpore uzimajući u obzir ukupno raspoloživa sredstva Zaklade i njihovu 
raspodjelu. 
 

Prigodom raspodjele vodit će se računa o tome da se obuhvati što je moguće veći 
broj projekata ili aktivnosti, a da dodijeljena jednokratna potpora ima svoju svrhu i bude 
realna podrška svrsi za koju se traži. 

 
Članak 25. 

 
Natječaj za dodjelu jednokratnih potpora  raspisuje se jednom godišnje i može biti 

otvoren tijekom cijele godine ili do utroška svih predviñenih sredstava. 
 
Ukoliko se tijekom godine, nakon zaključenja prvog otvorenog natječaja, povećaju 

raspoloživa sredstva Zaklade za jednokratne potpore, može biti raspisan još jedan natječaj.  
 

 
Članak 26. 

 
Jednokratne potpore dodjeljuju se temeljem mjerila razrañenih ovim Pravilnikom čiji je 

rezultat ukupan zbroj bodova prijavitelja.   
 

Članak 27.   
 

 Odluku o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za dodjelu jednokratnih potpora 
donosi Upravni odbor temeljem članka 11. Statuta Zaklade. 

Ocjenjivanje pristiglih prijava obavlja Upravni odbor uz pomoć upravitelja i tajnika 
Zaklade temeljem kriterija iz ovog Pravilnika. 
 

 
Članak 28.   

 
Natječaj za dodjelu jednokratnih potpora obvezno se objavljuje na službenim 

internetskim stranicama Zaklade, na službenim internetskim stranicama Sisačko-moslavačke 
županije, te se o natječaju obavještavaju sve osnovne i srednje škole, te visokoobrazovne 
institucije na području Županije radi objave na oglasnoj ploči.  

 
Natječaj se može objaviti i u dnevnom tisku, te na radio postajama i web stranicama 

koje pristanu objaviti natječaj bez naknade. 
Rok za podnošenje prijave, sukladno Članku 35. ovog Pravilnika, odredit će Upravni 

odbor prilikom raspisivanja natječaja.. 
 
Natječaj za jednokratne potpore sadrži: 
- opće i posebne uvjete za dodjelu jednokratnih potpora  
- izvod iz ovog Pravilnika o postupku i mjerilima dodjele 
- rok u kojem se podnosi zahtjev 
- naziv i adresu tijela kojem se podnosi zahtjev 
- popis dokumenata koje je podnositelj prijave dužan priložiti uz zahtjev 
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- rok u kojem će podnositelj prijave biti obaviješten o rezultatima natječaja 
- ukupan iznos raspoloživih sredstava za jednokratne potpore.  

 
 

Članak 29. 
 

 Zahtjev za dodjelu jednokratne potpore podnosi se na propisanom obrascu za 
prijavu.  

 
Zahtjevu iz prethodnog stavka podnositelj je dužan priložiti dokumente koji će biti 

navedeni u natječaju. 
 

Članak 30. 
 

Upravni odbor Zaklade prikuplja prijave na natječaj, uz pomoć upravitelja i tajnika 
Zaklade provodi njihovu stručnu obradu i utvrñuje prijedlog liste reda prvenstva za izbor 
korisnika jednokratne potpore.  
   

Temeljem bodovne liste, Upravni odbor donosi odluku o dodjeli jednokratnih potpora.  
 

Odluka o korisnicima jednokratne potpore, te bodovna lista biti će objavljena na 
oglasnoj ploči Zaklade, na službenim stranicama Zaklade i na službenim Internet stranicama 
Sisačko-moslavačke županije četrdeseti (40.) dan nakon objave  natječaja. 

 
Obavijest o korisnicima jednokratne potpore  bit će objavljena i u ostalim medijima u 

kojima je bio objavljen i natječaj. 
 

Članak 31. 
 

       Svi korisnici jednokratnih potpora obvezuju se: 
- potporu Zaklade istaknuti na svim dogañanjima, tiskanim materijalima, te u svojim 

javnim nastupima (vidljivost) – objava logotipa Zaklade uz natpis: "Uz potporu 
Zaklade Iskra Sisačko-moslavačke županije" 

-  nastaviti suradnju sa Zakladom kroz: 
- sudjelovanje u Zakladnim aktivnostima barem jednom godišnje, 
- promicanje rezultata i rada Zaklade u javnosti,  
- pomoć u prikupljanju sredstava za rad Zaklade. 

  
 
 
V. OPĆI UVJETI I MJERILA ZA DODJELU JEDNOKRATNIH POTPORA ZAKLADE 
 

Članak 32. 
 

Opći uvjeti na temelju kojih se dodjeljuju jednokratne potpore su: 
a) prihvatljivost podnositelja prijave 
b) prihvatljivost kvaliteta projekta ili aktivnosti  
c) procjena članova Upravnog odbora 
d) ostalo 
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a) Prihvatljivost podnositelja prijave 
 

Članak 33. 
 

Prijaviti se za jednokratne potpore mogu:  
- udruge, škole, ustanove i ostale neprofitne institucije registrirane u Republici 

Hrvatskoj, 
- koje djeluju na području Sisačko-moslavačke županije,  
- koje djeluju i rade najmanje godinu dana, 
- koje se bave praćenjem, pomoći u razvoju i dodatnim obrazovanjem nadarene 

djece i mladih (osnovnih i srednjih škola, te fakulteta) za projekte ili aktivnosti 
kojima se ostvaruju ciljevi koji su suglasni s ciljevima Zaklade Iskra.  

 
Prigodom procjene podnositelja prijave za jednokratne potpore s ukupno 10 bodova 

vrednovat će se njegova ukupna dosadašnja aktivnost i angažiranost u radu s nadarenom 
djecom i mladima kroz projekte ili aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi koji su suglasni s 
ciljevima Zaklade Iskra. 
 
 

b) Prihvatljivost projekta/nastupa/aktivnosti 
  

Članak 34. 
 
 Prigodom procjene projekata ili aktivnosti za jednokratne potpore vrednovat će se 
sljedeći kriteriji:  
 

- kvalitet       15 bodova 
- originalnost      10 bodova 
- doprinos ukupnom razvoju društva   10 bodova 
- doprinos unapreñenju područja iz kojeg je projekt   10 bodova 
- doprinos razvoju i poticanju razvoja djece  15 bodova 
- doprinos ostvarenju ciljeva Zaklade   10 bodova 
UKUPNO       70 bodova 

 
 

c) Procjena članova Upravnog odbora 
 

Članak35. 
 

Do ukupno 20 bodova, mogu dodijeliti članovi Upravnog odbora prema svojoj procjeni 
cjelokupnog dojma predloženog projekta ili aktivnosti. 
 
 
 

e) Ostalo 
 

Članak 36. 
 

Ukoliko postoji još nešto čime bi podnositelj prijave mogao dokazati da svojim 
projektom ili aktivnosti doprinosi razvoju i poticanju nadarene djece i mladih, a nije 
spomenuto ovim Pravilnikom, može obrazložiti i/ili priložiti svom zahtjevu i Upravni odbor će 
to uzeti u obzir kod svoje procjene cjelokupnog dojma prijave. 
 

 



10 
 

Članak 37. 
 

Pored općih uvjeta za dodjelu jednokratnih potpora Zaklade propisanih ovim 
Pravilnikom, Upravni odbor Zaklade može propisati i posebne uvjete za dodjelu 
jednokratnih potpora po pojedinom natječaju. 

 
 
 
VI. ZAVRŠNE ODREDBE  

  
Članak 38. 

 
Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Upravni odbor Zaklade. 

 
 

Članak 39. 
 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen na službenim 
internetskim stranicama Zaklade Iskra, kao i na službenim internetskim stranicama Sisačko-
moslavačke županije. 

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik od 17. 
prosinca 2009. godine. 
 

Predsjednik  
Upravnog odbora 

Andrija Rudić 


