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    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o dodjeli nagrada Grada Bjelovara 

za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima iz 
područja znanosti i obrazovanja        
            
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o dodjeli nagrada 
Grada Bjelovara za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim 
natjecanjima iz područja znanosti i obrazovanja i u povodu toga donio sljedeći  

 
 
         ZAKLJUČAK  

 
Utvrđuje se Prijedlog odluke o dodjeli nagrada Grada Bjelovara za posebna 

postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima iz područja znanosti i 
obrazovanja kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i 
donošenje.  

Izvjestitelj po predmetnom prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Milan Mateković.  
 

 

 

                GRADONAČELNIK 
 
                            Dario Hrebak 

 

 

 

 

 

 

 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport 
 
KLASA: 402-08/18-01/138 
URBROJ: 2103/01-07/1-18-2 
Bjelovar, 5. studenoga 2018. 
 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara 
Dario Hrebak 

 
 
PREDMET: Nacrt Odluke o dodjeli nagrada Grada Bjelovara za posebna postignuća 

učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima iz područja znanosti 
i obrazovanja 

 
 

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Odluke o dodjeli 
nagrada Grada Bjelovara za posebna postignuća učenika na državnim i 
međunarodnim natjecanjima iz područja znanosti i obrazovanja, utvrdi ga kao Prijedlog 
i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 

 
 
 

PROČELNIK 
mr.sc. Milan Mateković 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  

GRADSKO VIJEĆE 

 

NACRT 

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara" broj 2/13 i 1/18) donosi 
 

ODLUKU 
o dodjeli nagrada Grada Bjelovara za posebna postignuća učenika na državnim 

i međunarodnim natjecanjima iz područja znanosti i obrazovanja 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuje se način i postupak dodjele nagrada Grada Bjelovara 
za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima iz 
područja znanosti i obrazovanja. 
 

Članak 2. 
 
 Nagrade Grada Bjelovara (u daljnjem tekstu: Nagrade) se dodjeljuju učenicima 
i studentima (osnovnih, srednjih škola i visokoobrazovnih ustanova) s područja Grada 
Bjelovara za posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima. 
 

Članak 3. 
 

 Nagrade se dodjeljuju za posebna postignuća učenika (pojedinačno i ekipno) 
koji osvoje prvo mjesto na državnoj i međunarodnoj razini natjecanja. 

Ovom odlukom se utvrđuje nagrađivanje samo za postignuća na državnim ili 
međunarodnim natjecanjima koja su organizirana u suradnji s Agencijom za odgoj i 
obrazovanje, Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencije za 
strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 

Uvjerenje o sudjelovanju ili diplomu o ostvarenom rezultatu na natjecanju, u 

kojima su, uz podatke o natjecanju i vrsti natjecanja, navedeni i podaci o osvojenom 

mjestu na natjecanju pojedinaca ili na natjecanju skupina s navedenim brojem 

članova skupine, za državno natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje. 

Rezultate s međunarodnih natjecanja verificira Agencija za odgoj i obrazovanje. 

Članak 4. 
 

 Postupak za dodjelu nagrada pokreće Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i 
sport javnim (pisanim) pozivom odgojno obrazovnim ustanovama koje djeluju na 
području Grada Bjelovara na podnošenje prijedloga  za nagrađivanje svojih učenika i 
studenata koji postignu rezultate prema članku 3. ove Odluke 



 Upravnom odjelu za odgoj, obrazovanje i sport, ustanove dostavljaju 
prijedloge za nagrađivanje učenika iz područja informatike i tehničke kulture, jezično-
umjetničkog, prirodoslovno-matematičkog, humanističkog, umjetničkog, ekološkog i 
drugih područja znanosti i obrazovanja. 
 U pozivu ustanovama utvrđuju se uvjeti  za dodjelu nagrada i rok za dostavu 
prijedloga. 

 
Članak 5. 

 
 Prijedlozi za dodjelu nagrada moraju biti pisano obrazloženi i dokumentirani. 
Prijedlozi za dodjelu nagrada trebaju sadržavati: 

- naziv i sjedište ustanove predlagatelja, 
- OIB i IBAN ustanove, 
- ime i prezime učenika 
- razinu i naziv natjecanja 
- Uvjerenje ili diplomu osvojenog prvog mjesta na natjecanju koje je izdala ili 

verificirala Agencija za odgoj i obrazovanje 
- dokument iz kojega je vidljivo utvrđivanje natjecanja u dokumentima 

Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i 
obrazovanje odraslih 

Ustanove su dužne prijedloge dostaviti u roku naznačenom u Javnom pozivu 
nadležnog Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje i sport.  

Ako je prijedlog za dodjelu nagrade nepotpun, Upravni odjel 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 6. 
 
 Pristigle prijedloge za dodjelu nagrada, nakon njihove obrade, Upravi odjel za 
odgoj, obrazovanje i sport dostavlja na odlučivanje Gradonačelniku Grada Bjelovara. 
 Na temelju prijedloga, Gradonačelnik donosi odluku o dodjeli nagrade. 
 

Članak 7. 
 
 Učenici i studenti koji osvoje prvo mjesto na državnom ili međunarodnom 
natjecanju ostvaruju pravo na dodjelu novčanog iznosa od 1.000,00 kuna. 

Financijska sredstava za ovu namjenu osigurati će se u Proračunu Grada 
Bjelovara. 
 

Članak 8. 
 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada 

Bjelovara“. 

KLASA: 402-08/18-01/138 

URBROJ: 2103/01-02-18-1 

Bjelovar,  . studenoga 2018. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Ante Topalović, univ.bacc.oec. 



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 
Ovom Odlukom utvrđuje se način i postupak dodjele nagrade Grad Bjelovara 

za posebna postignuća učenika i studenata na državnim i međunarodnim 
natjecanjima iz područja znanosti i obrazovanja . 

 
Nagrade Grada Bjelovara se dodjeljuju učenicima i studentima osnovnih, 

srednjih škola i visokoškolskih ustanova s području Grada Bjelovara na prijedlog 
odgojno obrazovnih ustanovama koje djeluju na području Grada Bjelovara. 

 
Natjecatelji koji iz područja informatike i tehničke kulture, jezično-umjetničkog, 

prirodoslovno-matematičkog, humanističkog, umjetničkog, ekološkog i iz drugih 
područja znanosti i obrazovanja osvoje prvo mjesto na državnom ili međunarodnom 
natjecanju koja su organizirana u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje ili 
Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske ili Agencije za strukovno 
obrazovanje i obrazovanje odraslih, ostvaruju pravo na dodjelu novčanog iznosa od 
1.000,00 kuna. 

 
Financijska sredstava za ovu namjenu osigurati će se u Proračunu Grada 

Bjelovara. 
 
IZRADILI: 
Zdravko Pavec  
Željka Vizi 
Sanja Zdunić 
 

PROČELNIK 

mr.sc. Milan Mateković 


