
 

 

                  

REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA 

 

*P/21578267* 
 

Na temelju članka 7. stavka 5. i članka 75. stavka 1. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 

71/06, 124/10, 124/11. 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) i općeg cilja 5.3. 

Nacionalnog programa športa 2019.-2026. („Narodne novine“, broj: 69/19) Ministarstvo 

turizma i sporta raspisuje  

NATJEČAJ 

za dodjelu subvencija školarina u 2022. godini osvajačima medalja na olimpijskim 

igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te bivšim i sadašnjim 

vrhunskim sportašima  

 

I. 

PODRUČJA SUBVENCIJE 

Temeljni cilj Natječaja za dodjelu subvencija školarina u 2022. godini osvajačima medalja na 

olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te bivšim i sadašnjim 

vrhunskim sportašima (u daljnjem tekstu: Natječaj), je stvaranje uvjeta za pristup obrazovanju 

za osvajače medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama 

gluhih i vrhunskim sportašima. 

Ministarstvo turizma i sporta subvencionirat će školarine sukladno sljedećim područjima: 

PODRUČJE A 

Subvencije školarina kojima se potiče obrazovanje na visokim učilištima osvajačima medalja 

na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih. 

PODRUČJE B 

Subvencije školarina kojima se potiče obrazovanje na stručnim studijima za izobrazbu trenera. 

PODRUČJE C 

Subvencije školarina kojima se potiče osposobljavanje za stručne poslove u sportu. 

PODRUČJE D 

Subvencije školarina kojima se potiče obrazovanje na sveučilišnom studiju kineziologije. 

PODRUČJE E 

Subvencije školarina kojima se potiče obrazovanje na visokim učilištima (ne uključuje studij 

kineziologije). 

 

 



 

 

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE 

Financijska sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike 

Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. („Narodne novine“, broj: 140/21 i 62/22) 

u ukupnom iznosu od 1.800.000,00 kuna (jedanmilijunosamstotisućakuna) / 238.901,06 eura 

(dvjestotridesetosamtisućadevetstojedaneuroišestcenti), po područjima i iznosima kako slijedi: 

 Područje A – 200.000,00 kn / 26.544,56 EUR, 

 Područje B – 535.000,00 kn / 71.006,70 EUR, 

 Područje C – 435.000,00 kn / 57.734,42 EUR, 

 Područje D – 210.000,00 kn / 27.871,79 EUR, 

 Područje E – 420.000,00 kn / 55.743,58 EUR. 

Fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) 

 

Ministarstvo turizma i sporta subvencionirat će školarine u postotcima kako slijedi: 

 Područje A do 90% iznosa ukupne školarine, 

 Područje B do 90% iznosa ukupne školarine, 

 Područje C do 90% iznosa ukupne školarine, 

 Područje D do 80% iznosa ukupne školarine, 

 Područje E do 70% iznosa ukupne školarine. 

 

Ministarstvu turizma i sporta dopušta se naknadna realokacija navedene raspodjele financijskih 

sredstava u sklopu područja, ovisno o iskazanom interesu prihvatljivih prijavitelja po 

područjima. Eventualna preraspodjela sredstava provodi se u svrhu veće iskoristivosti 

Natječaja. 

 

OPĆI UVJETI NATJEČAJA 

Prijavitelj se može prijaviti isključivo samo na jedno područje Natječaja. 

Mogu se subvencionirati samo studijski programi i programi osposobljavanja koji se provode 

na visokim učilištima i ustanovama za osposobljavanje odraslih koji imaju odobrenje 

ministarstva nadležnog za područje obrazovanja. 

Programi koji se mogu subvencionirati na visokim učilištima su oni koji se provode u 

akademskoj godini 2022./2023. 

Programi koji se mogu subvencionirati na ustanovama za obrazovanje odraslih za 

osposobljavanje stručnog kadra u sportu su oni koji su upisani u razdoblju od 1. studenog 2021. 

godine do 31. listopada 2022. godine  

Prijave koje nisu dostavljene na propisani način i ne sadrže svu dokumentaciju koja je 

propisana Natječajem i Uputama za prijavitelje, neće biti uzete u daljnje razmatranje. 

Upute za prijavitelje su sastavni dio Natječaja. 

 

 



 

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI 

Područje A 

 sportaši koji su nastupajući za Republiku Hrvatsku osvojili medalju na olimpijskim 

igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, a koji podnose zahtjev za 

subvenciju školarine na visokom učilištu, 

 državljani Republike Hrvatske, 

 osobe protiv kojih se ne vodi kazneni postupak. 

 

Područje B, C, D i E 

 vrhunski sportaši, bivši i sadašnji, kojima je izdano rješenje o kategorizaciji sportaša I., 

II. i III. kategorije od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog 

odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, 

 državljani Republike Hrvatske, 

 osobe protiv kojih se ne vodi kazneni postupak. 

 

NAČIN PRIJAVE 

Za prijavu na Natječaj prijavitelji moraju dostaviti svu propisanu natječajnu dokumentaciju 

navedenu u Uputama za prijavitelje. 

 

Prijave se podnose elektronički putem Informacijskog sustava u sportu na sljedećoj poveznici: 

https://issobrasci.gov.hr/Prijava/ . 

 

ROKOVI PRIJAVE I NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PRIJAVA 

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno 

od 4. listopada 2022. godine do 4. studenoga 2022. godine.  

 

Upute za prijavitelje i ostala natječajna dokumentacija nalaze se na mrežnoj stranici 

Ministarstva turizma i sporta na sljedećoj poveznici: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-

natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182 te u Informacijskom sustavu u sportu. 

 

Odluka o subvenciji školarina osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim 

igrama i olimpijskim igrama gluhih i subvenciji školarina za bivše i sadašnje vrhunske sportaše 

za 2022. godinu bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta. 

 

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu e-pošte: 

subvencije-sport@mints.hr i to najkasnije do 25. listopada 2022. godine. 

 

 

KLASA: 402-05/22-04/501 

URBROJ: 529-07-02-01/1-22-3 

Zagreb, 4. listopada 2022. 
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