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1. Opis problema čijem se rješavanju želi pridonijeti ovim natječajem 

Natječajni postupak provodi se u skladu sa Zakonom 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 Nacionalnim programom športa 2019. - 

2026. („Narodne novine“, broj: 69/19). 

 

Skrb o vrhunskim sportašima proteže se na nekoliko područja, koja su se pokazala izrazito važnima 

za karijeru sportaša, ali koja su bitna i za razdoblje nakon završetka njihove sportske karijere, među 

kojima je i dual karijera sportaša. Dual karijera je multidimenzionalni koncept koji uključuje posebne 

uvjete i stručnu podršku sportašima u obrazovanju i sportskoj karijeri, odnosno radnom odnosu i 

sportskoj karijeri, a u svrhu nastavka karijere u sportu ili drugim djelatnostima nakon sportske 

karijere. Vrhunski sportaši nakon završetka sportske karijere prolaze prilagodbu na drukčiji način 

života u odnosu na onaj koji su vodili tijekom karijere. Kako bi ta prilagodba bila što učinkovitija te 

kako bi uključivanje u druge segmente života za sportaše bilo što jednostavnije, potrebno je poticati 

dual karijeru sportaša. Jedan od načina je osigurati potrebne materijalne uvjete za školovanje za 

vrijeme i po završetku sportske karijere na visokim učilištima u svim zvanjima ili pohađanje 

programa obrazovanja odraslih za stjecanje stručnih kvalifikacija za rad u sportu. 

 

Sukladno navedenom Ministarstvo turizma i sporta svaku godinu u svom proračunu osigurava 

sredstva za subvenciju školarina osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama 

i olimpijskim igrama gluhih i za dodjelu subvencija školarina za bivše i sadašnje vrhunske sportaše. 

 

Nastavno na navedeno Ministarstvo turizma i sporta na svojoj mrežnoj stranici 

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182 objavilo je 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  (u daljnjem tekstu: 

Natječaj). 

2. Cilj Natječaja  

Cilj Natječaja je stvaranje uvjeta za pristup obrazovanju za osvajače medalja na olimpijskim igrama, 

paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih i za bivše i sadašnje vrhunske sportaše.  

 

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182
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3. Područja Natječaja  

Natječaj je podijeljen u pet područja: 

1. PODRUČJE A 

Subvencije školarina kojima se potiče obrazovanje na visokim učilištima osvajačima medalja 

na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih. 

2. PODRUČJE B 

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

3. PODRUČJE C 

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

4. PODRUČJE D 

Subvencije školarina kojima se potiče obrazovanje na sveučilišnom studiju kineziologije. 

5. PODRUČJE E 

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

kineziologije). 

 

Prijavitelj se može prijaviti isključivo samo na jedno područje Natječaja.  

4. Ukupna vrijednost Natječaja i planirani iznosi po područjima 

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 ukupnome 

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) 
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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. 

 

Iznosi po područjima kao i postoci subvencije određeni su sukladno zakonskim odredbama te 

ciljevima i mjerama Nacionalnog programa športa 2019.-2026. vezanih uz školovanje sportaša i skrb 

o stručnom kadru. 

 

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. 

 

Subvencije školarine podliježu oporezivanju sukladno Zakonu o porezu na dohodak („Narodne 

novine“, broj: 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) i Pravilniku o porezu na dohodak („Narodne 

novine“, broj: 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21 i 102/22). 

5. Prihvatljivi prijavitelji: Tko može podnijeti prijavu?  

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. 

Napomena: osobe koje su prethodnih godina ostvarile pravo na subvenciju školarine Ministarstva 

turizma i sporta mogu podnijeti prijavu ukoliko su ispunile uvjete Ugovora o subvenciji školarine. 

 

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, 



Upute za prijavitelje 
 6 

 

 državljani Republike Hrvatske, 

 osobe protiv kojih se ne vodi kazneni postupak. 

Napomena: osobe koje su prethodnih godina ostvarile pravo na subvenciju školarine Ministarstva 

turizma i sporta mogu podnijeti prijavu ukoliko su ispunile uvjete Ugovora o subvenciji školarine. 

6. Prihvatljivi programi za subvencioniranje 

 studijski programi i programi osposobljavanja koji se provode na visokim učilištima i 

ustanovama za osposobljavanje odraslih u području sporta, koji imaju odobrenje ministarstva 

nadležnog za područje obrazovanja, 

 studijski programi koji se provode na visokim učilištima u akademskoj godini 2022./2023., 

 programi koji se provode u ustanovama za obrazovanje odraslih za osposobljavanje stručnog 

kadra u sportu,  a koji su upisani u razdoblju od 1. studenog 2021. godine do 31. listopada 

2022. godine. 

7. Obvezna dokumentacija za prijavu  

PODRUČJE A 

Obvezna natječajna dokumentacija: 

 ispravno i potpuno ispunjen Obrazac prijave, 

 uvjerenje da se protiv prijavitelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca), 

 izvadak iz evidencije osvajača medalja Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog 

paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih,  

 isprava/potvrda/ugovor visokog učilišta u Republici Hrvatskoj, a koji je visoko učilište u 

Republici Hrvatskoj izdalo na ime prijavitelja kao dokaz o iznosu i obvezi plaćanja školarine 

u akademskoj godini 2022./2023.,  

 izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, označena u Obrascu prijave. 

 

PODRUČJE B, C, D i E 

Obvezna natječajna dokumentacija putem online prijave: 

 ispravno i potpuno ispunjen Obrazac prijave, 

 uvjerenje da se protiv prijavitelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca), 

 preslika Rješenja o kategorizaciji sportaša – neovisno o trenutnom trajanju kategorizacije ili 

ovjereni izvod iz Registra kategoriziranih sportaša o izdanim rješenjima o razvrstavanju 

sportaša u određenu kategoriju od strane krovnog sportskog udruženja – Hrvatski olimpijski 
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odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor ili Hrvatski sportski savez gluhih (ukoliko sportaš ima 

više rješenja o kategorizaciji, dostavlja se rješenje za najvišu kategoriju koju posjeduje), 

 obrazac potvrde nadležnog nacionalnog sportskog saveza ili krovnog sportskog udruženja 

ukoliko nacionalni sportski savez ne postoji, o ostvarenim uspjesima navedenim u Obrascu 

za prijavu koji su sukladni kriterijima za vrednovanje navedenim u točki 11. Uputa za 

prijavitelje (na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od ovlaštene osobe za zastupanje), 

 isprava/potvrda/ugovor izdana na ime prijavitelja, a koja dokazuje upis i status polaznika te 

iznos i obvezu plaćanja školarine za akademsku godinu 2022./2023., za područje B, D i E 

odnosno ispravu/potvrdu/ugovor ustanove za obrazovanje odraslih za osposobljavanje za 

stručne poslove u sportu na ime prijavitelja izdanu kao dokaz o iznosu i obvezi plaćanja 

školarine izabranog programa  u 2022. godini koji je upisan u razdoblju od 1. studenog 2021. 

godine do 31. listopada 2022. godine za područje C, 

 izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, označena u Obrascu prijave. 

8. Datum objave Natječaja i rok za podnošenje prijave 

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 4. 

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

9. Način podnošenja prijave  

 

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

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

 

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

Natječajem i uvjete propisane Uputama za prijavitelje neće biti uzete u daljnje razmatranje. 

10. Rokovi i način za postavljanje pitanja 

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita  e-

poštom na sljedeću adresu: subvencije-sport@mints.hr i to najkasnije do 25. listopada 2022. godine. 

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adresu s koje je pitanje 

postavljeno. Odgovori na najčešće postavljena pitanja objavit će se na mrežnoj stranici Ministarstva 

turizma i sporta: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182 i to najkasnije do 

28. listopada 2022. godine. 

https://issobrasci.gov.hr/Prijava/
mailto:subvencije-sport@mints.hr
https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182


Upute za prijavitelje 
 8 

 

11. Postupak provedbe, provjere propisanih uvjeta, ocjene te podnošenje prigovora na 

Natječaj 

Čelnik Ministarstva turizma i sporta imenuje povjerenstvo za provedbu Natječaja, povjerenstvo za 

otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Natječaja, povjerenstvo za ocjenjivanje 

prijava na Natječaj i povjerenstvo za rješavanje prigovora, a rad svakog povjerenstva uređuje se 

posebnim poslovnikom. Članovi povjerenstva ne smiju biti u sukobu interesa, o čemu se potpisuje 

posebna izjava. 

Povjerenstvo za provedbu Natječaja predlaže natječajnu dokumentaciju te prati tijek javnog 

objavljivanja i provedbe Natječaja.  

 

Postupak provjere ispunjavanja propisanih uvjeta Natječaja 

Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Natječaja provodi 

postupak administrativne provjere te obavlja uvid u dostavljenu dokumentaciju i o tome vodi 

evidenciju kroz Informacijski sustav u sportu. O svim pristiglim prijavama vodi se zapisnik. 

Prijave koje ne udovoljavaju propisanim uvjetima Natječaja (prijave koje ne sadrže svu Natječajem i 

Uputama za prijavitelje propisanu i potpisanu dokumentaciju ili je prijava podnesena na neki drugi 

način odnosno suprotno uvjetima iz Natječaja), neće se razmatrati. 

 

Ministarstvo turizma i sporta ima pravo zatražiti dopunu odnosno ispravak prijava s 

potrebnim podacima ili prilozima ukoliko prijave imaju manje nedostatke koji ne utječu na 

sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave i to isključivo: 

 u slučaju da nedostaje potpis ili žig na Obrascu potvrde nadležnog nacionalnog sportskog saveza 

ili krovnog sportskog udruženja ukoliko nacionalni sportski savez ne postoji, o ostvarenim 

uspjesima, 

 u slučaju ako isprava/potvrda/ugovor izdana na ime prijavitelja, a koja dokazuje upis i status 

polaznika te iznos i obvezu plaćanja školarine ne sadrži sve potrebne podatke, 

 u slučaju da skenirana dokumentacija unesena u Informacijski sustav u sportu nije čitljiva ili se 

iz drugih razloga ne može  utvrditi vjerodostojnost podataka, Ministarstvo turizma i sporta također 

može zatražiti ne uvid svu potrebnu dokumentaciju u izvorniku.  

Ispravak ili dopuna bit će zatražena putem e-pošte s adrese subvencije-sport@mints.hr na adresu e-

pošte navedenu o Obrascu prijave, a prijavitelj je dužan dostaviti traženo u roku od tri (3) radna dana 

od dana dostave obavijesti. Ako prijavitelj ne dostavi traženo u propisanom roku, smatrat će se da 

nije zadovoljio propisane uvjete Natječaja te prijava neće biti upućena u daljnju proceduru. 

mailto:subvencije-sport@mints.hr
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Kako bi prijava na Natječaj zadovoljila propisane uvjete te bila proslijeđena u daljnju 

proceduru mora zadovoljiti sve propisane uvjete 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: 

 prijavitelj je podnio prijavu na samo jedno područje, 

 prijavitelj koji je prethodnih godina ostvario pravo na subvenciju školarine MINTS-a ispunio 

je uvjete Ugovora o subvenciji školarine, 

 program zadovoljava propisane uvjete o vremenu upisa, 

 program je odobren od ministarstva nadležnog za područje obrazovanja, 

 uvjerenje da se protiv prijavitelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca), 

 izvadak iz evidencije osvajača medalja Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog 

paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih (za područje A), 

 preslika Rješenja o kategorizaciji sportaša – neovisno o trenutnom trajanju kategorizacije ili 

ovjereni izvod iz Registra kategoriziranih sportaša o izdanim rješenjima o razvrstavanju 

sportaša u određenu kategoriju od strane krovnog sportskog udruženja – Hrvatski olimpijski 

odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor ili Hrvatski sportski savez gluhih; ukoliko sportaš ima 

više rješenja o kategorizaciji, dostavlja se rješenje za najvišu kategoriju koju posjeduje (za 

područje B, C, D, E), 

 ispravu/potvrdu/ugovor izdanu na ime prijavitelja, a koja dokazuje upis i status polaznika te 

iznos i obvezu plaćanja školarine za akademsku godinu 2022./2023., za područje A, B, D i E 

odnosno ispravu/potvrdu/ugovor ustanove za obrazovanje odraslih za osposobljavanje za 

stručne poslove u sportu na ime prijavitelja izdanu kao dokaz o iznosu i obvezi plaćanja 

školarine izabranog programa  u 2022. godini koji je upisan u razdoblju od 1. studenog 2021. 

godine do 31. listopada 2022. godine za područje C, 

 potpisan i ovjeren obrazac potvrde nadležnog nacionalnog sportskog saveza ili krovnog 

sportskog udruženja ukoliko nacionalni sportski savez ne postoji, o ostvarenim uspjesima 

navedenim u Obrascu za prijavu koji su sukladni kriterijima za vrednovanje navedenim u 

točki 11. Uputa za prijavitelje (na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od ovlaštene osobe 

za zastupanje), 

 izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja označena u Obrascu prijave. 
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Postupak ocjene prijave  

 

Svi prijavitelji koji dostave svu propisanu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete propisane u Području 

A ostvaruju pravo na subvenciju školarine bez dodatnih kriterija i bez vrednovanja. 

 

Prilikom ocjenjivanja prijava iz Područja B, C, D i E Povjerenstvo će vrednovati svaku prijavu 

posebno sukladno kriterijima propisanim u ovoj točki Uputa za prijavitelje i Obrascu potvrde 

nadležnog nacionalnog sportskog saveza ili krovnog sportskog udruženja ukoliko nacionalni sportski 

savez ne postoji, o ostvarenim uspjesima. Povjerenstvo razmatra samo prijave koje su udovoljile 

propisanim uvjetima Natječaja. Na temelju bodovnih vrijednosti izrađuje se rang-lista ocijenjenih 

prijava po područjima, koja se formira po načelu od najviše do najniže ostvarenih bodova. 

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava daje ocjene Povjerenstvu za provedbu Natječaja. 

 

Prilikom ocjenjivanja prijava iz Područja B, C, D i E Povjerenstvo će dodjeljivati bodove sukladno 

sljedećim kriterijima: 

Kriterij Broj 

bodova 

I. kategorija sportaša  100 

II. kategorija sportaša 80 

III. kategorija sportaša 60 

Zlatna medalja na svjetskom prvenstvu  50 

Srebrna medalja na svjetskom prvenstvu  45 

Brončana medalja na svjetskom prvenstvu 40 

Plasman na svjetskom prvenstvu 4. - 6. mjesto 35 

Plasman na svjetskom prvenstvu 7. - 9. mjesto 30 

Plasman na svjetskom prvenstvu 10. - 12. mjesto 25 

Plasman na svjetskom prvenstvu 13. mjesto i niže 20 

Zlatna medalja na europskom prvenstvu 40 

Srebrna medalja na europskom prvenstvu 35 

Brončana medalja na europskom prvenstvu 30 

Plasman na europskom prvenstvu 4. - 6. mjesto 25 

Plasman na europskom prvenstvu 7. - 9. mjesto 20 
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Plasman na europskom prvenstvu 10. - 12. mjesto 15 

Plasman na europskom prvenstvu 13. mjesto i niže 10 

Zlatna medalja na međunarodnim mitinzima i kupovima 30 

Srebrna medalja na međunarodnim mitinzima i kupovima 25 

Brončana medalja na međunarodnim mitinzima i kupovima 20 

Plasman na međunarodnim mitinzima i kupovima 4. - 6. mjesto 15 

Plasman na međunarodnim mitinzima i kupovima 7. - 9. mjesto 10 

Plasman na međunarodnim mitinzima i kupovima 10. - 12. mjesto 5 

Plasman na međunarodnim mitinzima i kupovima 13. mjesto i niže 3 

Plasman na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih 

4. - 6. mjesto 

30 

Plasman na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih 

7. - 9. mjesto 

25 

Plasman na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih 

10. - 12. mjesto 

20 

Plasman na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih 

13. mjesto i niže 

15 

Zlatna medalja na nacionalnom prvenstvu 20 

Srebrna medalja na nacionalnom prvenstvu  15 

Brončana medalja na nacionalnom prvenstvu 10 

 

Napomena: Bodovi temeljem istog kriterija se kumuliraju ukoliko je kriterij ispunjen više od jednog 

puta i dokazan temeljem Obrasca potvrde nadležnog nacionalnog sportskog saveza ili krovnog 

sportskog udruženja ukoliko nacionalni sportski savez ne postoji, o ostvarenim uspjesima, osim 1. 

kriterij - I. kategorija sportaša, 2. kriterija - II. kategorija sportaša i 3. kriterija - III. kategorija sportaša 

pri čemu se u obzir uzima samo najveća kategorija podnositelja zahtjeva. 

U Obrascu potvrde nadležnog nacionalnog sportskog saveza ili krovnog sportskog udruženja ukoliko 

nacionalni sportski savez ne postoji, o ostvarenim uspjesima, upisuju se brojkom svi ostvareni 

rezultati neovisno radi li se o postignutom rezultatu u pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji kao i 

sportska postignuća za sve uzraste/kategorije. 
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Rokovi i način podnošenja prigovora 

Prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete Natječaja bit će o tome obaviješteni e-poštom u roku 

od osam (8) radnih dana od potpisivanja zapisnika Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 

ispunjavanja propisanih uvjeta Natječaja s naznakom razloga zbog kojih prijava ne zadovoljava 

propisane uvjete Natječaja. Obavijest će biti poslana na adresu e-pošte navedene u Obrascu prijave 

te prijavitelji mogu uložiti prigovor u roku od pet (5) dana od primitka obavijesti e-poštom. O 

prigovoru odlučuje Ministarstvo turizma i sporta na prijedlog Povjerenstva za rješavanje prigovora u 

roku od osam (8) radnih dana od zaprimanja prigovora. 

Prijavitelj čija prijava nije prihvaćena za subvenciju bit će obaviješten u roku od osam (8) radnih dana 

od dana objave rezultata (obavijest će biti poslana na adresu e-pošte navedene u Obrascu prijave) te 

mogu uložiti prigovor u roku od pet (5) dana od primitka obavijesti e-poštom. O prigovoru odlučuje  

Ministarstvo turizma i sporta na prijedlog Povjerenstva za rješavanje prigovora u roku od osam (8) 

radnih dana od zaprimanja prigovora. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu 

natječajnog postupka.  

Prigovor se može poslati putem e-pošte na adresu subvencije-sport@mints.hr . 

Prijavitelju kojem nije odobrena subvencija može se, na vlastiti zahtjev, omogućiti uvid u zbirnu 

ocjenu prijave. 

12. Postupak ugovaranja i postupak praćenja  

Ugovor o subvenciji školarine prijavitelj je obvezan potpisati najkasnije 5 (pet) radnih dana nakon 

zaprimanja ugovora. 

Ministarstvo turizma i sporta će zatražiti povrat uplaćenih sredstava u slučaju ako prijavitelj 

nenamjenski potroši odobrena financijska sredstva ili ako na drugi način krši obveze proizašle iz 

ugovora o subvencioniranju školarine.  

Prijavitelji s kojima će biti potpisan ugovor o subvenciji školarine obvezni su dostaviti solemniziranu 

bjanko zadužnicu s naznakom iznosa sukladno uputama za prijavitelje. Solemnizirana bjanko 

zadužnica dostavlja se zajedno s potpisanim ugovorom Ministarstvu turizma i sporta. 

 

Iznosi solemnizirane bjanko zadužnice: 

 za školarinu do 8.000,00 kuna iznos naznake iznosa na soleminiziranoj bjanko zadužnici je 

10.000,00 kuna, 

 za školarinu od 8.000,00 do 45.000,00 kuna iznos naznake iznosa na soleminiziranoj bjanko 

zadužnici je 50.000,00 kuna, 

mailto:subvencije-sport@mints.hr
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 za školarinu od 45.000,00 do 90.000,00 kuna iznos naznake iznosa na solemniziranoj bjanko 

zadužnici je 100.000,00 kuna. 

 

Prijavitelj je dužan u bjanko zadužnici navesti Ministarstvo turizma i sporta kao vjerovnika, Prisavlje 

14, 10000 Zagreb, OIB: 87892589782. 

 

Bjanko zadužnica mora biti solemnizirana i sukladna Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice 

(„Narodne novine“, broj: 115/12 i 82/17). 

 

Ukoliko prijavitelj ne dostavi ispravnu solemniziranu bjanko zadužnicu sukladnu ovim Uputama i 

Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice, neće se sklopiti ugovor o subvenciji školarine te će 

se smatrati da je prijavitelj odustao od subvencije školarine. 

13. Okvirni kalendar natječajnoga postupka 

 

FAZE POSTUPKA NATJEČAJA DAN/MJESEC 

Objava Natječaja 4. listopada 2022. 

Rok za slanje prijava na Natječaj 4. studenoga 2022. 

Rok za slanje pitanja vezanih uz Natječaj 25. listopada 2022. 

Rok za provjeru propisanih uvjeta Natječaja 18. studenog 2022.  

Rok za slanje obavijesti o zadovoljavanju/nezadovoljavanju 

propisanih uvjeta Natječaja  

24. studenog 2022. 

Rok za procjenu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete 

Natječaja 

2. prosinca 2022. 

Rok za objavu Odluke o subvenciji školarine i slanje obavijesti 

prijaviteljima 

5. prosinca 2022. 

Rok za ugovaranje 15. prosinca 2022. 

 

Ministarstvo turizma i sporta zadržava pravo mogućnosti ažuriranja ovoga indikativnog kalendara. 

Obavijest o tome, kao i ažuriranu tablicu, objavit će na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta: 

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182 . 

 

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182
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14. Popis natječajne dokumentacije: 

 

1. Odluka o raspisivanju Natječaja, 

2. Natječaj, 

3. Upute za prijavitelje, 

4. Obrazac potvrde nadležnog nacionalnog sportskog saveza ili krovnog sportskog udruženja 

ukoliko nacionalni sportski savez ne postoji, o ostvarenim uspjesima. 

 

 


