
Temeljem članka 28. i 39. Statuta, Skupština Športske zajednice Grada Zadra u 
mandatnom razdoblju 2011. – 2015. godine na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 15. 
prosinca 2011. godine donosi  
 

PRAVILNIK  

O DODJELI ŠPORTSKIH STIPENDIJA 

VRHUNSKIM ŠPORTAŠIMA GRADA ZADRA 

 
 

Članak 1. 

Pravilnikom o dodjeli športskih stipendija vrhunskim športašima Grada Zadra (u 
daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se postupak za dodjelu športskih stipendija vrhunskim 
športašima I., II. i III. kategorije prema Pravilniku o kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog 
odbora. 
 

Članak 2. 

Grad Zadar u okviru proračunskih sredstava namjenjenih za financiranje športa, a na 
prijedlog Športske zajednice Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Zajednice), osigurava 
namjenska sredstva za isplatu športskih stipendija (u daljnjem tekstu: stipendija) 
kategoriziranim vrhunskim športašima. 
 

Članak 3. 

Pravo na stipendiju ima svaki športaš čiji je klub punopravni član Zajednice, a koji 
sukladno Pravilniku o kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora tijekom godine dobije 
rješenje o kategorizaciji – vrhunski športaš I., II. i III. kategorije te ima prijavljeni stalni 
boravak na širem području Grada Zadra (obuhvaća gradove i općine koje gravitiraju Zadru na 
relaciji Biograd na moru, Benkovac, Obrovac, Pag i Nin).  

Športaši III. kategorije pravo na stipendiju ostvaruju do navršene 23. godine života, 
športaši II. kategorije do navršene 32. godine života, a športaši I. kategorije do navršene 35. 
godine života. 

Dobna ograničenja ne odnose se na športaše, olimpijske kandidate Hrvatskog 
olimpijskog odbora za narednu olimpijadu. 
 

Članak 4. 

Pravo na stipendiju, ukoliko su za to proračunom osigurana sredstva, športaš stiče 
danom izdavanja rješenja Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno danom prijelaza u zadarski 
klub (ako je već prethodno imao zahtijevanu kategorizaciju), ali zbog osiguravanja 
namjenskih sredstava putem proračuna, stipendija se isplaćuje od 1. siječnja naredne godine. 

 
Članak 5. 

Pravo na stipendiju ima vrhunski športaš iz druge sredine koji pristupi nekom 
zadarskom klubu, kod nadležnog tijela prijavi boravište na području Grada Zadra (prema 
članku 3. ovog Pravilnika) te tijekom godine u  kojoj počinje primati stipendiju za novi 
matični klub nastupi najmanje na jednom službenom natjecanju - utakmici. Stipendija se 
počinje isplaćivati nakon prvog službenog nastupa za zadarski klub i može se isplatiti 
retroaktivno. 
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Članak 6. 

Vrhunski športaš može ostvariti pravo na stipendiju samo pod uvjetom da uredno i 
redovito obavlja svoje športske zadaće, ostvaruje program treninga, priprema i natjecanja te 
izvršava obveze prema nacionalnoj selekciji ako ga za člana nacionalne momčadi odredi 
nadležno tijelo nacionalnog športskog saveza. 
 

Članak 7. 

Nakon usvajanja prijedloga proračuna Grada Zadra, Zajednica obavještava sve 
članove Zajednice o predviđenim sredstvima za dodjelu stipendija vrhunskim športašima. 

Obavijest obuhvaća sljedeće: 
- kategorije vrhunskih športaša koje imaju pravo na stipendiju, 
- vrijeme do kojeg klubovi moraju dostaviti rješenja Hrvatskog olimpijskog odbora za 

športaše i 
- druge upute u svezi dobivanja rješenja Hrvatskog olimpijskog odbora i stjecanja prava na 

stipendiju. 
 

Članak 8. 

Visina stipendije ovisi o utvrđenom konačnom broju kategoriziranih športaša tijekom 
godine i planiranih namjenskih sredstava za stipendiju u okviru proračuna Grada Zadra za 
nadolazeću godinu. 

Visinu stipendije za pojedinu kategoriju utvrđuje svojom odlukom Izvršni odbor. 
 

Članak 9. 

Svake godine nakon utvrđivanja konačne liste kategoriziranih športaša koji imaju 
pravo na stipendiju kao i visine utvrđenih stipendija po kategorijama, sklapa se ugovor o 
stipendiranju sa športašem i njegovim matičnim klubom. 

Ugovor sadrži broj rješenja i evidencijski broj i datum izdavanja rješenja od strane 
Hrvatskog olimpijskog odbora te međusobna prava i obveze. 

Ugovor se izrađuje u četiri istovjetna primjerka od kojih se po jedan ovjereni 
primjerak uručuje potpisnicima ugovora, dok se četvrti primjerak dostavlja Upravnom odjelu 
za šport Grada Zadra. 
 

Članak 10. 

Isplata stipendija ovisi o izvršenju proračuna Grada Zadra, a obavlja se sukladno 
propisima Zajednice. 

Godišnji ukupni iznos stipendije doznačuje se prema odabiru kategoriziranog športaša 
na žiro račun njegovog matičnog kluba u više obroka temeljem izvješća kluba o realizaciji 
programa i ostvarenih rezultata športaša. 
 

Članak 11. 

U slučaju da se sukladno Zakonu o športu iz postojećeg registriranog športskog saveza 
ili kluba izdvaja neka disciplina radi osnivanja novog sportskog sadržaja (saveza), 
kategoriziranom športašu se priznaje njegovo pravo na stipendiju i u vremenu dok njegov 
novo osnovani klub čeka status punopravnog članstva u Zajednicu. 
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Članak 12. 

Kategorizirani športaši I. i II. kategorije u pojedinačnim športovima gube pravo na 
stipendiju ukoliko svake naredne godine, do isteka kategorije, ne nastupe na prvenstvu ili kup 
natjecanju ili, ako su pozvani, a neopravdano ne nastupe za državnu reprezentaciju. 

Kategorizirani športaši I. i II. kategorije u momčadskim športovima gube pravo na 
stipendiju ako svake naredne godine, do isteka kategorizacije, ne nastupe za svoj matični klub 
u nacionalnoj ligi ili kup natjecanju, ili ako su pozvani, a neopravdano ne nastupe za državnu 
reprezentaciju. 
 

Članak 13. 

U slučaju da športaš ne poštuje obveze utvrđene ugovorom, Zajednica može u bilo 
kojem trenutku ukinuti stipendiju. 

Ugovor se raskida i u slučaju da športaš pređe u drugi klub, izvan Grada Zadra, ili 
kada se dokaže da je rezultat, koji je bio osnova za kategorizaciju, postignut primjenom 
nedozvoljenih sredstava ili postupaka (doping) te ako je športaš pravomoćno osuđen za 
kazneno djelo utvrđeno u članku 13. Zakona o športu. 
 

Članak 14. 

Sve sporove nastale iz primjene ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno. 
Ako se spor ne riješi sporazumno, konačnu odluku donosi Upravni odjel za šport 

Grada Zadra.  
 

Članak 15. 

Tumačenje odredaba ovog Pravilnika vrši Skupština Zajednice. 
 
 
 
 
 Ur. broj: 13/11 

U Zadru, 15. prosinca 2011. godine 
 
 
 
           Predsjednica  
       
         Snježana Jurinić 
 


