
 
REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA HUM NA SUTLI 
           OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA:060-01/17-01/3 
URBROJ: 2214/02-03-17-1 
Hum na Sutli, 07. kolovoz 2017. 

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRAD
ZA POSEBNA PO

Predmet javnog poziva je dodjelanagrad
nagrađivanju učenika srednjih škola za postignute rezultate na državnim natjecanjima
zagorske županije br. 21/16 i 24/17) 
 Nagrada se sastoji od posebnoga 

 

Pozivaju se učenici srednjih škola
mjesta (pojedinačno) na  državnoj razini natjecanja

Za postignute rezultate na državnim natjecanjima učenici
 za postignuto prvo mjesto 1.000,00 kuna,
 za postignuto drugo mjesto 700,00 kuna,
 za postignuto treće mjesto 500,00 kuna
 za postignuto četvrto mjesto 400,00 kuna,
 za postignuto peto mjesto 300,00 kuna. 

Potrebna dokumentacija: 
- ispunjeni podaci na priloženom obrascu
- dokumentaciju/dokaz o post
- presliku osobne iskazniceobostrano

 U slučaju malodobnosti kanddata, obrazac potpisuje roditelj ili staratelj.

Na temelju pristiglih akata i liste 
O rezultatima javnog poziva svi kand

mrežnim stranicama Općine Hum na Sutli 
 

 Prijedlozi za dodjelu Nagrade, zajedno s dokumentacijom i podatcima iz točke II. ovoga poziva, podnose se u 
pisanom obliku i zatvorenoj omotnici najkasnije do 
 
Općina Hum na Sutli, Jedinstveni upravni odjel, 49231 Hum 
dodjelu nagrade za promicanje posebnih postignuća učenika 
Osoba za kontakt  - Anica Kovačić, iur., e
Nepravovremeni prijedlozi za dodjelu Nagrade neće se razmatrati. 
 
      
      
 
 
 
   

JAVNI POZIV  
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA 
ZA POSEBNA POSTIGNIĆA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 

 
dodjelanagrada za posebna postignuća učenika srednjih škola sukladno Odluci o 

nagrađivanju učenika srednjih škola za postignute rezultate na državnim natjecanjima („Službeni glasnik Krapinsko

Nagrada se sastoji od posebnoga pisanog priznanja i novčane nagrade.  

I. 

čenici srednjih škola koji su tijekom školske 2016./2017. godine osvoj
ni natjecanja. 

Za postignute rezultate na državnim natjecanjima učenicise nagrađuju u neto iznosu kako slijedi:
za postignuto prvo mjesto 1.000,00 kuna, 
za postignuto drugo mjesto 700,00 kuna, 

mjesto 500,00 kuna, 
za postignuto četvrto mjesto 400,00 kuna, 
za postignuto peto mjesto 300,00 kuna.  

II. 

priloženom obrascu 
postignuću učenika na državnim natjecanjima,   
obostrano, te presliku ili izvod iz banke na kojem je vidljiv IBAN.

U slučaju malodobnosti kanddata, obrazac potpisuje roditelj ili staratelj. 
 

III. 
Na temelju pristiglih akata i liste općinski načelnik donosi odluke o dodjeli nagrada

rezultatima javnog poziva svi kandidati će biti pisano obaviješteni.Rezultati će
Općine Hum na Sutli (www.humnasutli.hr) kao i na oglasnoj ploči Općine Hum na Sutli.

IV. 
Prijedlozi za dodjelu Nagrade, zajedno s dokumentacijom i podatcima iz točke II. ovoga poziva, podnose se u 

najkasnije do 23. kolovoza 2017. godine na adresu: 

Općina Hum na Sutli, Jedinstveni upravni odjel, 49231 Hum na Sutli 175 -  za nagradu 
nje posebnih postignuća učenika srednjih škola“. 

e-mail:procelnik@humnasutli.hr,049382-382. 
Nepravovremeni prijedlozi za dodjelu Nagrade neće se razmatrati.  

     OPĆINSKI NAČELNIK
     Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj. 

srednjih škola sukladno Odluci o 
(„Službeni glasnik Krapinsko-

. godine osvojili jedno od  prvih pet 

nagrađuju u neto iznosu kako slijedi: 

, te presliku ili izvod iz banke na kojem je vidljiv IBAN. 

načelnik donosi odluke o dodjeli nagrada. 
će također biti objavljeni na 

Općine Hum na Sutli. 

Prijedlozi za dodjelu Nagrade, zajedno s dokumentacijom i podatcima iz točke II. ovoga poziva, podnose se u 
. godine na adresu:  

za nagradu s naznakom„Prijedlog za 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj.   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Coat_of_arms_of_Croatia.svg
mailto:procelnik@humnasutli.hr



