
Prijedlog 
 
  Na temelju članka 82. Zakona o športu (Narodne novine, broj 71/2006) i točke 
III. Odluke o kriterijima za dodjelu novčane nagrade za vrhunska športska postignuća 
(Narodne novine, br. 58/2003, 187/2003, 92/2004 i 126/2004), Vlada Republike Hrvatske je 
na sjednici održanoj _____________________ godine donijela 
 

 
 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 
 
 
 
 1. Marinu Mišuri, hrvatskom jedriličarskom reprezentativcu, dodjeljuje se 
novčana nagrada u iznosu od 15.000,00 kuna, kao priznanje za osvojenu brončanu medalju u 
olimpijskoj klasi Finn na Europskom jedriličarskom prvenstvu 2006. godine (Palamos, 
Španjolska, 25. rujna do 2. listopada 2006. godine). 
 
 2. Stručnim športskim radnicima dodjeljuju se, kao priznanje, novčane nagrade u 
iznosima kako slijedi: 
 
 - Marku Mišuri, treneru         7.500,00 kuna 
 - Damiru Sekuliću, kondicijskom treneru     7.500,00 kuna 
 
 3. Sredstva iz točaka 1. i 2. ovog Zaključka, u sveukupnom iznosu od 30.000,00 
kuna, isplatit će se na teret sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. 
godinu, osiguranih u Razdjelu 080 - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Glavi 08030 
Šport, na poziciji A 577127 - Nagrade športašima za vrhunske športske rezultate. 
 
 4. Zadužuje se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa za provedbu ovog 
Zaključka. 
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O b r a z l o ž e n j e 
 

uz nacrt zaključka o dodjeli novčanih nagrada za medalju osvojenu na 
Europskom jedriličarskom prvenstvu održanom 2006. godine u Španjolskoj 

 
 

 
  Europsko jedriličarsko prvenstvo u olimpijskoj klasi Finn održano je od 25. 
rujna do 2. listopada 2006. godine u Palamosu, Španjolska. Sudjelovali su natjecatelji iz 
ukupno 23 europske zemlje, a jedriličare Hrvatske predstavljali su Marin Mišura i Ivan 
Kljaković-Gaspić. U ovoj jakoj međunarodnoj konkurenciji Marin Mišura osvojio je 
brončanu medalju, a Ivan Kljaković-Gaspić visoko osmo mjesto. 
 
  S obzirom da se europska jedriličarska prvenstva održavaju svake godine, a da 
je stavkom 2. točke III. Odluke o kriterijima za dodjelu novčane nagrade za vrhunska športska 
postignuća propisano da u tom slučaju za osvojenu medalju športašu pripada 50% iznosa 
nagrade propisane točkom III. Odluke, u točci 1. nacrta zaključka utvrđuje se nagrada Marinu 
Mišuri u iznosu od 15.000,00 kuna.  
 

Sukladno odredbi stavka 3. točke III. Odluke kojim je propisano da ukupan 
iznos nagrada stručnim športskim radnicima ne može biti veći od iznosa nagrade športašu, u 
točci 2. nacrta zaključka predlažu se nagrade treneru i kondicijskom treneru Marina Mišure u 
jednakim iznosima, ukupno 15.000,00 kuna. 
  Stručne športske radnike zaslužne za uspjeh športaša na ovom jedriličarskom 
prvenstvu i njihovu međusobnu raspodjelu novčanih nagrada predložio je Hrvatski 
jedriličarski savez. 
 
  U točci 3. nacrta zaključka utvrđuje se sveukupni iznos nagrada športašu i 
stručnim športskim radnicima te proračunska pozicija s koje će Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa isplatiti sredstva osigurana za ove namjene u Državnom proračunu za 
2006.godinu. 
  Temeljem odredbe članka 9. stavka 1. točke 8. Zakona o porezu na dohodak 
(„Narodne novine“, broj 177/2004.) ove se nagrade ne smatraju dohotkom te ne podliježu 
plaćanja poreza, prireza i doprinosa. Stoga je njihov iznos izražen samo u neto iznosima. 
 


