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ODLUKU 
o raspisivanju natječaja za dodjelu 

«Nagrade Hrvatskog olimpijskog odbora - Milan Neralić  
za izniman doprinos razvoju sporta na lokalnoj razini» za 2019. godinu 

 
1. „Nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora - Milan Neralić za izniman doprinos razvoju 

sporta na lokalnoj razini“ (dalje u tekstu: „Nagrada“) dodjeljuje se kao nagrada za 
životno djelo u djelatnosti sporta na lokalnoj razini te pravnim osobama za 
dugogodišnju djelatnost na razvoju sporta na lokalnoj razini. 

 
2. „Nagradu“ predstavlja skulptura na temu Lika i djela Milana Neralića, koja se izrađuje 

u suradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.  
Sastavni dio „Nagrade“ je pisana povelja. 
 

3. Kandidate mogu predlagati županijske i lokalne sportske zajednice na području 
Republike Hrvatske te HOO. Predlagač je dužan obrazložiti kandidaturu kratkim 
životopisom kandidata i podacima o sportskoj aktivnosti odnosno drugoj srodnoj 
aktivnosti koja je značajna za razvoj sporta, i to u roku od 20 dana od dana objavljivanja 
odluke. 
Prijedlozi se dostavljaju na adresu:  
 

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR, 
(Ured za programe lokalnog športa) 

Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11, 
s naznakom za «Nagradu HOO – Milan Neralić» 

 
4. Da bi postao dobitnikom „Nagrade“, fizička osoba treba ispunjavati sljedeće uvjete: 

 da u sportskim udrugama aktivno djeluje najmanje 25 godina te da je navršio 60 
godina života, uz ostvarenje jednog od sljedeća tri kriterija tijekom svog djelovanja 
u sportu: 

 da je postigao/la značajna ostvarenja na području znanstvenog, stručnog i/ili 
pedagoškog rada u sportu,  



 da je značajno utjecao/la na razvoj sporta i jačanju sustava sporta na lokalnoj 
razini, da je poticao unapređenje tjelesne i zdravstvene kulture djece i 
mladeži, odnosno sportsko-rekreacijske aktivnosti putem kojih bi se što više 
sudionika uključilo u sport, 

 da je ostvario/la značajan doprinos u razvoju pojedinog sporta ili sporta u 
cjelini. 

 
5. Da bi postala dobitnikom „Nagrade“, pravna osoba treba ispunjavati sljedeće uvjete: 

 da djeluje najmanje 25 godina, 

 da je značajno pridonijela razvoju sporta i jačanju sustava sporta na lokalnoj 
razini, 

 da djeluje na unapređenju tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, 
odnosno sportsko-rekreacijskih aktivnosti i sporta u cjelini. 

 
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
  

Predsjednik 
   Hrvatskog olimpijskog obora 

                
    dr.sc. Zlatko Mateša 

 

 

 

 


