
 

JEDINSTVENE UPUTE 

O DODJELI DRŽAVNIH NAGRADA ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA 

 

 

 donose se na temelju članka 14. Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih 

nagrada za vrhunska sportska postignuća („Narodne novine“, broj: 129/2017) – u daljnjem 

tekstu: Uredba. 

 

 U svrhu dodjele državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća, sukladno Uredbi, 

predlagatelj je dužan dostaviti Ministarstvu turizma i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo 

turizma i sporta) prijedlog za dodjelu nagrada, i to: 

 

(1) za zlatne, srebrne i brončane medalje odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na 

olimpijskim igrama, svjetskim odnosno europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim 

sportovima i disciplinama prijedloge podnose nadležni nacionalni sportski savezi;  

 

(2) za zlatne, srebrne i brončane medalje odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na 

paraolimpijskim igrama, svjetskim, odnosno europskim seniorskim prvenstvima u 

paraolimpijskim sportovima i disciplinama podnosi Hrvatski paraolimpijski odbor;  

 

(3) za zlatne, srebrne i brončane medalje odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na 

olimpijskim igrama gluhih te svjetskim odnosno europskim seniorskim prvenstvima gluhih u 

olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe, podnosi Hrvatski sportski savez gluhih; 

 

(4) za osvojenu zlatnu medalju odnosno prvo mjesto na svjetskim i europskim seniorskim 

prvenstvima u neolimpijskim sportovima, neparaolimpijskim sportovima i neolimpijskim 

sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj podnosi Hrvatski olimpijski 

odbor odnosno Hrvatski paraolimpijski odbor ili Hrvatski sportski savez gluhih (popis 

neolimpijskih sportova, neparaolimpijskih sportova i neolimpijskih sportova gluhih s duljom 

tradicijom u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma i sporta, 

donose Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez 

gluhih); 

 

(5) za svjetski rekord oboren na seniorskim natjecanjima u olimpijskim sportovima, 

paraolimpijskim sportovima te olimpijskim sportovima za gluhe, prijedloge podnosi Hrvatski 

olimpijski odbor odnosno Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih;  

 

(6) za osvojenu zlatnu medalju odnosno osvojeno prvo mjesto na svjetskim i europskim 

seniorskim prvenstvima u neolimpijskim disciplinama olimpijskih sportova, 

neparaolimpijskim disciplinama paraolimpijskih sportova, neolimpijskim disciplinama 

olimpijskih sportova za gluhe, prijedloge podnosi Hrvatski olimpijski odbor odnosno Hrvatski 

paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih; 

 

(7) u slučaju postojanja više razina (rangova, divizija i sl.) svjetskih i europskih prvenstava 

pojedinog sporta državne nagrade sportašima dodjeljuju se samo za svjetska i europska 

prvenstva najviše razine. Nadležni nacionalni sportski savez dužan je dostaviti dokaz o tome 

koji se rang natjecanja smatra svjetskim i europskim prvenstvom najviše razine sukladno 

pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza. 

 



(8) uvažavajući specifičnosti sustava natjecanja svakog sporta sukladno sportskim pravilima 

pripadajućih međunarodnih sportskih federacija, ukoliko se u određenom sportu prvenstva na 

svjetskoj i/ili europskoj razini ne održavaju pod imenom svjetskog ili europskog prvenstva, 

već pod drugim nazivom koji upućuje na tu razinu natjecanja, ista se prihvaćaju pod uvjetom 

da predlagatelj dostavi popis takvih natjecanja po sportovima, sportskim granama i sportskim 

disciplinama. 

(9) na razini europskog i svjetskog prvenstva za svaku sportsku disciplinu, sportsku granu i 

sport može postojati samo jedno službeno natjecanje koje se smatra europskim ili svjetskim 

prvenstvom u toj sportskoj disciplini, sportskoj grani ili sportu. Hrvatski paraolimpijski odbor 

i Hrvatski sportski savez gluhih dužni su Ministarstvu turizma i sporta dostaviti popis 

europskih i svjetskih prvenstava prema sportovima, sportskim granama i sportskim 

disciplinama. 

 Podnositelji su dužni podnijeti uredne prijedloge Ministarstvu turizma i sporta u roku 

od trideset (30) dana od dana završetka natjecanja, odnosno u slučaju iz točke 5. ovih 

Jedinstvenih uputa, u roku od trideset (30) dana od dana službenog priznavanja 

ostvarenog sportskog postignuća.U slučaju da su prijedlozi nepotpuni podnositelji su dužni 

u roku od 7 dana, po obavijesti Ministarstva turizma i sporta dopunjene prijedloge.   

 

 Prijedlozi se podnose podneskom podnositelja i na Obrascu za podnošenje 

prijedloga za dodjelu državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća, koji je sastavni 

dio podneska, a koji se nalazi na internetskim stranicama Ministarstva turizma i sporta.  

 

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu državnih nagrada za vrhunska sportska 

postignuća, odnosno podnesak mora biti ovjeren potpisom ovlaštenih osoba iz nadležnog 

nacionalnog sportskog saveza odnosno Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskoga 

paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga sportskog saveza gluhih. 

 

Za svako sportsko postignuće (medalju ili rekord) popunjava se posebni Obrazac za 

podnošenje prijedloga za dodjelu državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća te 

se obvezno šalje na e-mail adresu: nagrade-sport@mints.hr. 

 

Podnesak podnositelja mora obvezno sadržavati: 

 

- naziv, vrijeme i mjesto održavanja sportskog natjecanja 

- učestalost održavanja sportskog natjecanja (svake godine, svake dvije godine, svake četiri 

godine) 

- naziv sportskog udruženja nadležnog za održavanje odnosno organizaciju natjecanja 

- ime i prezime sportaša/sportašice odnosno člana sportske ekipe s propisanim iznosom 

nagrade 

- broj i vrstu osvojenih medalja 

- ime, prezime i funkciju djelatne stručne sportske osobe (izbornik, trener, sportski liječnik, 

fizioterapeut, serviser i sl.) zaslužne za postignut sportski uspjeh sportaša s propisanim 

iznosom nagrade odnosno predloženim omjerom raspodjele nagrada 

- OIB za svakog sportaša, odnosno člana sportske ekipe i djelatne stručne sportske osobe 

- naziv banke, broj žiroračuna i presliku kartice žiroračuna 

- dokaz o stručnoj osposobljenosti (diploma ili potvrda visokog učilišta, uvjerenje ili drugi 

dokaz o stručnoj osposobljenosti, rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije ili 

potvrda o pružanju usluga na privremenoj i povremenoj osnovi) za osobe koje obavljaju 

stručne poslove temeljem Zakona o sportu 



- dokaz, temeljem posebnog propisa, o ispunjavanju uvjeta za zanimanja fizioterapeuta i 

sportskog liječnika 

- prijavu za natjecanje u kojoj je vidljivo tko je prijavljen za natjecanje ili akt iz članka 2. 

točke 17. Uredbe. 

 

 Podnesak koji sadrži sve navedene podatke i podnesen je u roku smatrat će se 

urednim podneskom. 

 

 Ovjereni podnesak i Obrazac obvezno se šalju i poštom na adresu: Ministarstvo 

turizma i sporta, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb. 

 

 Iznosi novčanih nagrada propisani su Tablicom novčanih iznosa državnih nagrada 

za vrhunska sportska postignuća koja je sastavni dio Uredbe.  

 

 Djelatnim stručnim sportskim osobama (izbornik, trener, sportski liječnik, 

fizioterapeut, serviser i sl.) smatraju se osobe koje je odredio odgovarajući nacionalni sportski 

savez da obavljaju stručni posao sukladno njihovim aktima. 

 

 Djelatne stručne sportske osobe (izbornik, trener, sportski liječnik, fizioterapeut, 

serviser i sl.) iznos pripadajuće novčane nagrade dijele sukladno omjerima koje predloži 

podnositelj prijedloga, na način kako je propisano člankom 9. i 10. Uredbe. 

 

 Za medalje osvojene u pojedinačnim sportovima te za one koje se odnose na ekipno 

postignuće dodjeljuju se isti iznosi državne nagrade sportašima kao i članovima sportske 

ekipe, a izbornik i druge djelatne stručne sportske osobe dijele iznos nagrade koja se 

dodjeljuje djelatnim stručnim sportskim osobama u ekipnim sportovima, sukladno omjerima 

koje predloži podnositelj prijedloga. Ekipnim postignućem u pojedinačnim sportovima smatra 

se postignuće u kojem sudjeluje više sportaša od jednog.  

 

Iznos pojedinačne novčane nagrade za djelatnu stručnu osobu ne smije biti veći od 

iznosa novčane nagrade za isto postignuće sportaša. 

 

  


