
 
 

 

 

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 

 

IZMJENU NATJEČAJA 

 

za dodjelu subvencija školarine na visokim učilištima vrhunskim športašima za akademsku 

godinu 2017./2018. 

 

I. Dio točke I. Natječaja za dodjelu subvencija školarine na visokim učilištima vrhunskim športašima 

za akademsku godinu 2017./2018. mijenja se i ista sada glasi: 

 

„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 svim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u svim zvanjima“ 

 

II. Dio točke II. Natječaja za dodjelu subvencija školarine na visokim učilištima vrhunskim športašima 

za akademsku godinu 2017./2018. mijenja se i ista sada glasi: 

 

„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 visokog učilišta u Republici Hrvatskoj kojega pohađa, a koji je visoko učilište 

u Republici Hrvatskoj izdalo na ime prijavitelja kao dokaz o iznosu i obavezi plaćanja školarine.“ 

 

III. Dio Natječaja za dodjelu subvencija školarine na visokim učilištima vrhunskim športašima za 

akademsku godinu 2017./2018. koji obavještava prijavitelja o adresi na koju se šalju prijave mijenja se 

i isti sada glasi: 

 

„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 

Savska cesta 28 

10000 Zagreb“ 

 

IV. Ostale odredbe Natječaja za dodjelu subvencija školarine na visokim učilištima vrhunskim 

športašima za akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 620-01/17-03/00010, URBROJ: 518-

06-17-0009) objavljenog 6. srpnja 2017. godine ostaju neizmijenjene. 

 

 
KLASA: 620-01/17-03/00010 

URBROJ: 518-06-17-0010 

Zagreb,  4. rujna 2017. 

 
 


