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KLASA:302-01/20-01/6 
URBROJ:2176/04-03-20-2 
Novska, 11.svibnja 2020. 
 
 
Na temelju Odluke gradonačelnika  o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu nagrada za najbolju 
ideju kako Grad može pomoći gospodarstvu u krizi uzrokovanoj epidemijom koronavirusa „SMISLI 
IDEJU, ČUVAJ RADNO MJESTO!, KLASA: 302-01/20-01/6, URBROJ: 2176/04-03-20-1, od 11. svibnja 
2020. godine, raspisuje se  

Javni poziv za dodjelu nagrada za najbolju  ideju  kako Grad može pomoći gospodarstvu u krizi 
uzrokovanoj epidemijom korona virusa 

 
„SMISLI IDEJU, ČUVAJ RADNO MJESTOI!“ 

 
 

I. 
 

Raspisuje se  Javni poziv za dodjelu nagrada za najbolju ideju kako Grad može pomoći 
gospodarstvu u krizi uzrokovanoj epidemijom korona virusa. 
 

II. 
Sudionici javnog poziva mogu biti: 

− trgovačka društva, ustanove, udruge i druge pravne osobe, obrtnici, obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva  i  fizičke osobe registrirane za obavljanje samostalnih 
djelatnosti, ako imaju  sjedište na području Grada Novske, 

− građani ili grupe građana, s prebivalištem na području Grada Novske, 
 

III. 

Prijava za javni poziv obavezno treba sadržavati:  
 

− ime/naziv prijavitelja, a za grupu građana, potrebno je  označiti voditelja grupe imenom i 
prezimenom, 

− adresu i kontakt prijavitelja,   

− detaljan opis ideje čije bi provođenje bilo u nadležnosti lokalne samouprave i koja bi  se 
mogla primijeniti na lokalno gospodarstvo,  

− dokaz o sjedištu pravne osobe, obrta, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i fizičke 
osobe registrirane za obavljanje samostalne djelatnosti, odnosno dokaz o prebivalištu za 
fizičke osobe (fotokopije osobnih iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu). 
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− potpis ovlaštene osobe pravne osobe prijavitelja, odnosno potpis fizičke osobe prijavitelja i 
potpis voditelja grupe, ako se radi o grupi građana. 
 

Prijava uz obvezene sadržaje može sadržavati i priloge u obliku  grafičkog  prikaza, fotografija, 
crteža i sl. 
Nakon odabira najboljih ideja, prijavitelji čije ideje budu nagrađene,  na poziv Grada Novske, 
dostavit  će brojeve računa na koje će biti uplaćena nagrada. 
 

IV. 

Isti prijavitelj/i može prijaviti najviše tri različite ideje, svaku u zasebnoj omotnici. 

V. 

Ukupan Nagradni fond za najbolju ideju iznosi 10.000,00 kuna, a dodijelit će se 3 novčane nagrade,  
za 1., 2. i 3. mjesto, u sljedećim iznosima: 
 
- 5.000,00 kn za 1. mjesto, 
- 3.000,00 kn za 2. mjesto i 
- 2.000,00 kn za 3. mjesto. 

VI. 

O dodjeli nagrada odlučivat će Povjerenstvo za odabir najbolje ideje (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) od najmanje 3 (tri) člana koje će imenovati gradonačelnik Grada Novske, na 
prijedlog županjske razvojne agencije „SIMORA-e“, Razvojne agencije Grada Novske -  NORA-e, 
Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore. 

VII. 

Povjerenstvo za odabir najbolje ideje izvršit će analizu dostavljenih ideja i donijeti Odluku o 
prijedlogu ideja za nagrađivanje u roku 20 dana od zatvaranja javnog poziva, temeljem sljedećih 
kriterija: 
 

− inovativnost ideje, 

− provedivost ideje, 

− stupanj razrađenosti ideje, 

− zakonitost ideje, 

− stupanj pozitivnog utjecaja ideje  na širu zajednicu 
 
                                                                     VIII. 

 
Na temelju Odluke Povjerenstva, Gradonačelnik će donijeti Odluku o dodjeli  nagrada autorima  
najboljih ideja koja će se objaviti na javnoj prezentaciji najboljih ideja u roku 15 dana od 
zaprimanja Prijedloga Povjerenstva. 
 
Nagrada će se isplatiti u roku 30 dana od donošenja Odluke iz prethodnog stavka. 
 

IX. 
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Pisane prijave šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ 
– Javni poziv za najbolju ideju kako pomoći gospodarstvu u krizi uzrokovanom epidemijom 
koronavirusa  “Smisli ideju, čuvaj radno mjesto!“ na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 
2, 44 330 Novska, a na poleđini omotnice potrebno je čitko ispisati naziv/ime i adresu pošiljatelja. 

 

 

X. 

Rok za dostavu prijave je  30 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči Grada Novske i 
na mrežnoj stranici  Grada Novske www.novska.hr. 

Prijave koje su dostavljene izvan roka neće se otvarati niti  uzimati u razmatranje. 

O prijavama koje nisu potpune neće se odlučivati. 

 

XI. 

Prijavitelji  koji  sudjeluju u ovom Javnom pozivu prihvaćaju i daju suglasnost da Grad Novska 
prikuplja, obrađuje i koristi  njihove osobne podatke  isključivo za   potrebe realizacije ovog Javnog 
poziva. 

 

 

GRAD NOVSKA 

 
 

http://www.novska.hr/

