REPUBLIKA HRVATSKA
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT
Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10,
124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), a u vezi s člankom 45. Zakona o sustavu državne uprave
(„Narodne novine“, broj: 15/11, 12/13, 93/16 i 104/16) Središnji državni ured za šport raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu subvencija školarine na visokim učilištima vrhunskim športašima za akademsku
godinu 2017./2018.

I. Središnji državni ured za šport subvencionirat će:
- školarine redovitih i izvanrednih studenata koji su kao športaši nastupajući za Republiku
Hrvatsku osvojili medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim
igrama gluhih, na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u svim zvanjima
II. Prijavitelji koji će se prijavljivati isključivo mogu biti športaši koji su nastupajući za Republiku
Hrvatsku osvojili medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama
gluhih.
Prilikom prijave, prijavitelj je dužan dostaviti dokaz da je nastupajući za Republiku Hrvatsku osvojio
medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama ili olimpijskim igrama gluhih te
ispravu/potvrdu/ugovor javnog visokog učilišta u Republici Hrvatskoj kojega pohađa, a koji je javno
visoko učilište u Republici Hrvatskoj izdalo na ime prijavitelja kao dokaz o iznosu i obavezi plaćanja
školarine.
III. Ako prijavitelji primaju neku od stipendija ili subvencija za studiranje iz javnih izvora, ne mogu
participirati u dodjeljivanju subvencija iz ovog Natječaja. Stipendijom odnosno subvencijom se smatra
novčana naknada odnosno subvencionirano pravo koje osoba ostvaruje na temelju statusa studenta.
Pod javnim izvorima podrazumijevaju se sredstva državnoga proračuna koja uključuju i namjenska
sredstva od igara na sreću te sredstva proračuna županija, gradova i općina, kao i sredstva javnih
fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija fondova Europske unije. O
primanju neke od stipendija, student je dužan dostaviti izjavu da ne prima drugu stipendiju odnosno
subvenciju za studiranje iz javnih izvora.
U slučaju da se utvrdi da je u vrijeme ostvarivanja prava na subvenciju za školarine vrhunskih športaša
student/športaš korisnik neke od stipendija koja se financira iz javnih izvora, student/sportaš je dužan
izvršiti povrat isplaćenih sredstava.
Za prijavu na Natječaj prijavitelji moraju popuniti propisani natječajni obrazac i potpisom ovjeriti
izjavu.
Prijave na Natječaj dostavljaju se isključivo poštom s naznakom „Natječaj za dodjelu subvencija
školarine na visokim učilištima vrhunskim športašima za akademsku godinu 2017./2018.“ na
adresu:
Središnji državni ured za šport
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

Prijave koje nisu dostavljene na propisani način i ne sadržavaju svu dokumentaciju koja je propisana
Natječajem, neće biti uzete u razmatranje.
Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Središnjega državnog ureda za šport
(http://www.sdus.hr). Rok za podnošenje prijave je 26. rujna 2017. godine.
Sve prijave koje budu poslane izvan roka, neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Središnjega državnog ureda za šport
(http://www.sdus.hr) najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja Natječaja.
Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkom poštom, slanjem upita na
slijedeću adresu subvencije@sdus.hr i to najkasnije do 15. rujna 2017. godine.
S prijaviteljima koji su ostvarili pravo na subvenciju bit će potpisan ugovor o subvencioniranju između
prijavitelja i Središnjega državnog ureda za šport.
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