
Na temelju članka 18. Statuta Općine Jelenje («Službene novine Primorsko-goranske županije» 
broj 33/09, 13/13, 6/16, 17/17 i „Službene novine Općine Jelenje“ br. 5/18, 11/18 ), Općinsko 
vijeće Općine Jelenje na 19. sjednici održanoj dana 19. studenoga 2019. godine donosi 

  
 

PRAVILNIK  
o postupku dodjele javnog priznanja i nagrada  

najuspješnijem sportašu/sportašici/ekipi/sportskom djelatniku Općine Jelenje 
 
 
 
 

I. OPĆE ODREDBE  
Članak 1.  

Ovim Pravilnikom utvrđuju se postupak davanja prijedloga za dodjelu javnog priznanja,  uvjeti i 
kriteriji koje kandidati moraju ispuniti za prijavu na natječaj za dodjelu javnog priznanja i nagrada 
sportašima i sportašicama Općine Jelenje i posebnog javnog priznanja najuspješnijem sportskom 
djelatniku i utvrđivanje prijedloga za dodjelu priznanja. 
  
 

II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA 
 

Članak 2. 
Javna priznanja koja se dodjeljuju sportašicama i sportašima utvrđena su Odlukom o javnim 
priznanjima Općine Jelenje a to su: 

1. Javno priznanje najuspješnijem sportašu/sportašici Općine Jelenje 
2. Javno priznanje najuspješnijoj ekipi (muška/ženska) 
3. Nagrada najuspješnijem sportskom djelatniku  

 
Članak 3. 

U  godini  mogu se proglasiti najuspješnijima samo jedna sportašica ili jedan sportaš odnosno 
jedna ženska ili jedna muška ekipa u bilo kojoj kategoriji.  
U ekipnim sportovima prednost za dodjelu godišnjih priznanja imaju olimpijski sportovi sa 
cjelogodišnjim sustavom natjecanja i čiji natjecatelji nemaju mogućnosti sudjelovati u drugim 
pojedinačnim i ekipnim disciplinama istog sporta. 

 
  



  
 III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA ZA JAVNO PRIZNANJE 

 
Članak 4.  

Odluku o dodjeli javnog priznanja najboljim sportašica i sportaša Općine Jelenje donosi Odbor za 
sport sukladno odredbi članka 9. Odluke o javnim priznanjima Općine Jelenje.   
Odbor za sport može dodijeliti najviše jedno priznanje za svaku kategoriju, a može predložiti da 
se neka od nagrada ne dodijeli.  
Javna priznanja iz članka 2. ovog Pravilnika ne mogu se dodijeliti dužnosnicima niti članovima 
Općinskog vijeća za vrijeme trajanja njihova mandata.   
Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u Službenom glasilu Općine Jelenje.  

 
Članak 5.  

Prijedlog prijave mogu dati udruge, zajednica sportova te sportski savezi.  
 

Članak 6.  
Prijave za javna priznanja najboljim sportašima/ sportašicama Općine Jelenje podnose se na 
natječaj za dodjelu javnih priznanja koje raspisuje općinski načelnik.   
Tekst natječaja sadrži uvjete za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša, podatke o 
dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog i rokove za podnošenje prijedloga.   

  
Članak 7.  

Prijedlog za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Jelenje podnosi se u pisanom 
obliku u roku utvrđenom u javnom pozivu.  
Pisani prijedlog obvezno sadrži slijedeće podatke:  

- naziv i sjedište podnositelja prijedloga;  
- osobno ime ili naziv osobe ili ekipe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih 

podataka o osobi ili ekipi;  
- nagrada na koju se prijedlog odnosi;   
- iscrpno obrazloženje prijedloga   
- dokaz o ispunjavanju kriterija iz članka 15. Pravilnika.   

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (natjecateljske rezultate 
i sl.)  utvrđenu člankom 15. Pravilnika kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.  
Na traženje Odbora za sport za dostavu dodatne dokumentacije podnositelj prijedloga dužan je 
dostaviti i dodatna pojašnjenja vezana uz predanu  dokumentaciju.   

 
Članak 8.  

Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama ovog Pravilnika neće se uzeti u razmatranje.   
 

Članka 9.  
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje ustrojava se očevidnik dobitnika nagrada.   
Očevidnik dobitnika nagrada javno je dostupan te se objavljuje na web stranicama Općine Jelenje.   



 
Članak 10. 

Najuspješnijim sportašem Općine Jelenje može se proglasiti: 
1.pojedinac – žena/muškarac 

a)koji je u navedenom razdoblju u individualnom sportu postigne najvrjedniji pojedinačni 
plasman u odnosu na sve ostale pojedince iz svog i drugih sportova. 
b)pojedinac iz sastava sportske ekipe koja je postigao značajan rezultat na 
reprezentativnom natjecanju uz uvjet da je bio jedan od najistaknutijih pojedinaca u ekipi. 

2.  ekipa – ženski/muški sportski sastav od dva i više sportaša, koja u navedenom razdoblju 
postigne najvrjedniji ekipni plasman u odnosu na sve ostale ekipe iz svog i drugih 
sportova. 

U slučaju postizanja istovrsnih plasmana pojedinca iz individualnog sporta i pojedinca iz sportske 
ekipe, prednost ima pojedinac iz individualnog sporta 
 
 
IV. KRITERIJI I PROPOZICIJE 

 
Članak 11. 

Kriteriji za odabir  najuspješnijih sportaša jeste najviši postignuti plasman  tijekom godine na 
službenim međunarodnim i domaćim sportskim natjecanjima navedenim u članku 12.  Pravilnika. 
 

Članak 12. 
Uspješnost sportaša utvrđuje se temeljem postignutih plasmana na službenim međunarodnim 
sportskim natjecanjima ili službenih svjetskih i europskih rekorda međunarodnih sportskih 
federacija koje priznaje Međunarodni olimpijski odbor, državnih i županijskih, odnosno Opće 
udruženje međunarodnih sportskih federacija (AGFIS - GAISF) u sportovima čiji su nacionalni 
sportski savezi članovi Hrvatskog olimpijskog odbora. 
Pod službenim međunarodnim sportskim natjecanjima u podrazumijevaju se, redoslijedom njihova 
vrijednosnog značenja: 

1.  Olimpijske igre, 
2.  Svjetska prvenstva, svjetski kupovi (ukupni plasman/ finale), svjetski rekordi, 
3. Europska prvenstva, europski kupovi (ukupni plasman/finale), europski rekordi i  

europska klupska natjecanja, 
4.  Univerzijada, 
5.  Mediteranske igre, 
6.  Prvenstvo Hrvatske, 
7.  Hrvatski kup, 
8.  Županijska natjecanja. 

Proglašenje najboljih sportaša može biti samo po osnovi natjecateljskog plasmana ili rekorda. 
 
 
 



Članak 13. 
Prijedlog za najuspješnijeg  sportaša Općine Jelenje može se dati za: 

1. sportaša pojedinca – žena / muškarac 
a)koji je u navedenom razdoblju u individualnom sportu postigne najvrjedniji pojedinačni 
   plasman u odnosu na sve ostale pojedince iz svog i drugih sportova. 
b)pojedinac iz sastava sportske ekipe koja je postigao značajan rezultat na 
    reprezentativnom natjecanju uz uvjet da je bio jedan od najistaknutijih pojedinaca u ekipi. 

U slučaju postizanja istovrsnih plasmana pojedinca iz individualnog sporta i pojedinca iz sportske 
ekipe, prednost ima pojedinac iz individualnog sporta. 
2.ekipu – ženski/muški sportski sastav od dva i više sportaša, koja u navedenom razdoblju postigne 
najvrjedniji ekipni plasman u odnosu na sve ostale ekipe iz svog i drugih sportova. 
 
 

V. VRIJEDNOSNI SUSTAV KRITERIJA 
 

Članak 14. 
 

Vrijedonosni sustav kriterija utvrđen je na temelju plasmana na: 
1. županijskim natjecanjima 
2. državnom natjecanju 
3. na međunarodnom natjecanju uz sudjelovanje najmanje 5 država 
4. status reprezentativca Županije u svom športu  
5. status reprezentativca Hrvatske u svom športu  

 
 

Članak 15.  
Kandidat ostvaruje bodove kako slijedi: 

•  na županijskom natjecanju: 
1. mjesto 10 bodova 
2. mjesto 8 bodova 
3. mjesto 5 bodova 
 

• na državnom natjecanju: 
1. mjesto 20 bodova 
2. mjesto 15 bodova 
3. mjesto 10 bodova 
4. sudjelovanje 6 bodova 
 

• na međunarodnom natjecanju uz sudjelovanje najmanje 5 država: 
1. mjesto 30 bodova 
2. mjesto 25 bodova 



3. mjesto 20 bodova 
4. sudjelovanje 10 bodova 

• Status reprezentativca Županije u svom športu - 5 bodova 
• Status reprezentativca Hrvatske u svom športu - 20 bodova 

 
Članak 16. 

U slučaju da više pojedinaca ili ekipa postigne istovjetne prednost ima pojedinac odnosno ekipa 
čiji sport: 

1. je olimpijski sport odnosno disciplina, 
2. ima bolji prvi sljedeći/sljedeće po vrijednosti postignute plasmane ili rezultate, 
3. ima veći broj sportskih saveza/članova u svjetskoj sportskoj federaciji, 

Ako je više pojedinaca ili ekipa izjednačeno i nakon primjene parametara od 1. do 3. iz stavka 1. 
ovog članka, prednost treba imati pojedinac, odnosno ekipa sukladno redoslijedu utvrđenog 
vrijednosnog značenja sportskih natjecanja u stavku 12. ovog Pravilnika. 
 

Članak 17. 
U slučajevima približno izjednačenih rezultata i plasmana sportaša i ekipa dobivenih na osnovu 
parametara i kriterija iz članka 12. do 15. ovog Pravilnika Odbor za sport će donijeti odluku o 
dobitniku javnog priznanja uzimajući u obzir važnost pojedinog sporta u Općini Jelenje. 
 
 

VII. KRITERIJI ZA DAVANJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU POSEBNOG JAVNOG 
PRIZNANJA NAJUSPJEŠNIJEM SPORTSKOM DJELATNIKU I SPORTAŠU I 
SPORTSKOJ EKIPI  

Članak 18. 
Posebna javno priznanje dodjeljuju se najuspješnijim sportskim djelatnikom. 
Kriteriji za prijavu za najuspješnijem sportskom djelatniku  je da je prijavitelj svojim izuzetnim 
stručnim angažmanom sudjelovao u ostvarenju visokih sportskih rezultata sportaša ili ekipa s 
područja općine Jelenje, ili sportaša ili ekipa na razini natjecanja na službenim međunarodnim 
sportskim natjecanjima ili službenih svjetskih i europskih rekorda međunarodnih sportskih 
federacija koje priznaje Međunarodni olimpijski odbor, državnih i županijskih, odnosno Opće 
udruženje međunarodnih sportskih federacija (AGFIS - GAISF) u sportovima čiji su nacionalni 
sportski savezi članovi Hrvatskog olimpijskog odbora. 
 

Članak 19. 
Najuspješnijim sportskim djelatnikom može biti predložena i osoba koja je svojim angažmanom 
dugi niz godina sudjelovao u razvoju sporta na području općine Jelenje. 

 

Članak 20. 

Odbor za sport Općine Jelenje prilikom dodjele posebnih priznanja voditi će računa o 
ravnomjernom odnosu sportova i sportskih uzrasta.  
U slučaju netočno dostavljenih podataka Odbor za sport iste neće uzeti u razmatranje za bodovanje. 



Članak 21. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Jelenje“. 
 
 
KLASA:025-08/19-01/19 
URBROJ:2170-04/19-01-30 
U Dražicama, 19. studeni 2019. 

 
 

      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE 
      Predsjednik Općinskog vijeća 

                                     Luka Zaharija, prof. 


