
 
 
 
 
 

                            

          REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        Ž U P A N 
KLASA: 400-01/19-01/42 
URBROJ: 2140/01-02-19-2 
Krapina,  27. lipanj  2019. 

 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
 
 
PREDMET:      Prijedlog odluke o nagradama za sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima,  

   manifestacijama, izložbama, susretima i smotrama 
 
 

               Na temelju 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 05/06., 14/09., 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst i 
13/18.), župan Krapinsko- zagorske županije dana 27. lipnja 2019. godine donosi 

 
 

Z A K L J U Č A K  
 
1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o nagradama za sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, 

manifestacijama, izložbama, susretima i smotrama. 
 

2) Prijedlog odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
3) Za izvjestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun. 

 
 
 
 
 
                                                                                                              Ž U P A N 
                                                                                                             Željko Kolar 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Županijska skupština, 
2. Za zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 



                               
 
               REPUBLIKA HRVATSKA 
      KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
       Upravni odjel za financije i proračun  

 
KLASA: 400-01/19-01/42 
URBROJ: 2140/01-07-19-1 
Krapina, 27. lipnja 2019. 
 
 
 

          ŽUPAN 
                                                                                             ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
         
PREDMET: 

    
PRAVNI TEMELJ:                                   
                                  
 
                                 
 
 
 
NADLEŽNOST ZA 
DONOŠENJE:              Županijska skupština                
 
PREDLAGATELJ:      Župan 
 
IZVJESTITELJ:          Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun 
 
OBRAZLOŽENJE:                    
U članku 4., stavku 1. Pravilnika o porezu na dohodak navodi se da se nagrade koje isplaćuju 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smatraju dohotkom ako su propisane 
statutom tih jedinica odnosno općim aktima tih jedinica donesenima na temelju odredbi 
statuta kojim se te nagrade mogu ustanoviti i isplatiti i ako su sredstva za te namjene planirana 
u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.   
Obzirom na danu mogućnost, tj. da se isplata nagrada ne smatra dohotkom, izrađen je 
Prijedlog odluke o nagradama za sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, manifestacijama, 
izložbama, susretima i smotrama koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja. Naime, u skladu 
osiguranim proračunskim sredstvima, Županija isplaćuje primjerice nagrade učenicima za 
postignućima na natjecanjima, zatim nagrade za postignute rezultate na 
natjecanjima/manifestacijama koje organizira županija (npr. Natjecanje orača, Sajam vina, 
Izložba stoke itd.) i sl..  

Prijedlog odluke o nagradama za sudjelovanje i uspjeh na 
natjecanjima, manifestacijama, izložbama, susretima i smotrama  

Članak 8. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine“, broj 
115/16 i 106/18), članak 4. Pravilnika o poreza na dohodak 
(“Narodne novine“, broj 10/17, 128/17, 106/18 i 1/19) te članak 17. i 
32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 
– pročišćeni  tekst i 13/18)                                     



Stoga se predlaže županu da prihvati Prijedlog odluke o nagradama za sudjelovanje i uspjeh 
na natjecanjima, manifestacijama, izložbama, susretima i smotrama koji se nalazi u uz ovo 
obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje. 
 
 
                                                                                                                             Pročelnik 
                                                                                                                            Igor Cigula 



                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
         ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 400-01/19-01/42  
URBROJ: 2140/01-01-19-3 
Krapina, __.  srpnja 2019.  
  
 

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni  tekst i 
13/18.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, na 15. sjednici održanoj __. 
srpnja 2019. godine donijela je  
  

O D L U K U 
o nagradama za sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima,  

manifestacijama, izložbama, susretima i smotrama 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
  

Članak 1. 
Ovom se Odlukom uređuju nagrade Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Županija) 
za sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, manifestacijama, izložbama, 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 Županije (u daljnjem tekstu: nagrade), temeljem ove Odluke, mogu se dodjeljivati 
fizičkim i pravnim osobama. 
  
 
II. VRSTE NAGRADA I UVJETI ZA NJIHOVU DODJELU 
   

Članak 3. 
 Nagrade se mogu dodijeliti u novčanom obliku i kao pisano priznanje. 

  
Članak 4. 

Nagrade se mogu dodjeljivati: 
• učenicima srednjoškolskih ustanova s područja Županije, a po završetku školovanja za 

postignute rezultate koji predstavljaju maksimalan mogući prosjek ocjena svih razreda 
tijekom srednjoškolskog obrazovanja (5,0); 

• učenicima osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova s područja Županije za 
postignute rezultate (prva tri mjesta, pojedinačno ili ekipno) na natjecanjima i/ili 
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susretima i/ili smotrama i odgojno obrazovnim radnicima koji su pripremali učenike za 
natjecanja i/ili susrete i/ili smotre – mentori; 

• za sudjelovanje na natjecanjima, manifestacijama, izložbama, susretima i smotrama 
koje organizira, suorganizira ili daje pokroviteljstva Županija; 

• za postignute rezultate (prva tri mjesta po kategorijama, prva tri mjesta u ukupnom 
poretku, prva tri mjesta pojedinačno ili ekipno, titula šampiona) na natjecanjima, 
manifestacijama, izložbama, susretima i smotrama koje organizira, suorganizira ili daje 
pokroviteljstva Županija; 

• za postignute rezultate i/ili sudjelovanje na natjecanjima i manifestacijama koji 
doprinose promociji i jačanju ugleda Krapinsko-zagorske županije.  

 
 

 Članak 5. 
Istoj osobi može se istovremeno ili tijekom godine dodijeliti više nagrada, tj. može se nagraditi 
za svako postignuće odnosno u više kategorija, sukladno članku 4. ove Odluke.   
 
   
III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I DODJELE NAGRADA 
   

Članak 6. 
Postupak za dodjelu nagrada pokreće nadležni upravni odjel u odnosu na svoj djelokrug rada.   

 
Članak 7. 

Prijedlog za dodjelu nagrade mora biti pisano obrazložen i dokumentiran. 
Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati: 

- ime i prezime odnosno naziv predloženog kandidata za nagradu, 
- razinu i naziv natjecanja, manifestacije, izložbe, susreta i/ili smotre, 
- dokumentaciju iz koje je razvidno postignuće/sudjelovanje na natjecanjima, 

manifestacijama, izložbama, susretima i/ili smotrama. 
  

Članak 8. 
Odluku o dodjeli nagrada donosi župan na temelju obrazloženog prijedloga nadležnog 
upravnog odjela. 
  

Članak 9. 
Očevidnik dobitnika nagrada vode nadležni upravni odjeli. 
  
 
IV. VISINA NAGRADE 

  
Članak 10. 

Visinu nagrada utvrđuje župan u skladu s osiguranim proračunskim sredstvima.  
  

 
V. ZAVRŠNA ODREDBA 
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Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije”. 
 
 

    
                                                                                                        PREDSJEDNICA  

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

                                                                                                         Vlasta Hubicki, dr.vet.med. 

 

 

 

 
 
 
DOSTAVITI: 
1.  „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu, 
2. Ured župana,  
3. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,  
4. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju  i zaštitu okoliša,  
5. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,  
6. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,  
7. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu,  
8. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,  
9. Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove,  
10. Služba za reviziju,  
11. Za prilog zapisniku, 
12. Za Zbirku isprava, 
13. Pismohrana. 
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