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UPRAVNI ODJEL 

   

KLASA: 604-01/22-01/5 
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Omišalj, 26. listopada 2022. godine 

 

Na temelju članka 11. Odluke o nagrađivanju i stipendiranju sportaša s područja općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-goranske 

županije” broj 12/22) i Odluke Općinske načelnice od 17. listopada 2022. godine, Upravni odjel Općine Omišalj raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

za stipendiranje sportaša s područja općine Omišalj u 2023. godini 

 

I. 

Općina Omišalj raspisuje natječaj za stipendiranje sportaša s područja općine Omišalj u 2023. godini. 

Općina Omišalj dodijelit će stipendije sportašima s područja općine Omišalj koji imaju rješenje o kategorizaciji sportaša Hrvatskog 

olimpijskog odbora (HOO) u svim sportovima čiji su nacionalni sportski savezi udruženi u HOO kao punopravni ili pridruženi članovi. 

 

II. 

Na temelju razvrstavanja sportaša u određenu kategoriju, Općina Omišalj će dodijeliti stipendije sportašima, i to: 

− I., II. i III. kategorije - Vrhunski sportaš Hrvatske u ukupnom iznosu od 10.800,00 kuna (1.433,41€); 

− IV. kategorije - Vrsni sportaš Hrvatske u ukupnom iznosu od 8.400,00 kuna (1.114,88€); 

− V. i VI. kategorije - Daroviti sportaš Hrvatske u ukupnom iznosu od 6.000,00 kuna (796,34€). 

 

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 12 mjeseci. 

 

III. 

Pravo na stipendiju imaju sportaši koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 

− da su državljani Republike Hrvatske; 

− da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje dvije godine; 

− da imaju važeće Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o razvrstavanju sportaša u određenu kategoriju; 

− da su između 15 i 25 godina starosti. 

 

IV. 

Pravo na stipendiju nemaju sportaši koji ostvaruju pravo na neku drugu stipendiju Općine Omišalj ili druge institucije bez obzira po 

kojoj osnovi. 

 

V. 

Sportaš gubi pravo na stipendiju ukoliko: 

− tijekom godine za koju se dodjeljuje stipendija promijeni prebivalište, danom promjene prebivališta, 

− u vrijeme dobivanja stipendije bude pravomoćno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora, danom pravomoćnosti presude, 

− u vrijeme dobivanja stipendije više ne bude član niti jedne sportske udruge na osnovi koje može ostvariti pravo na sportsku stipendiju, 

danom prestanka članstva, 

− najkasnije u roku od 30 dana od nastalih promjena ne dostavi Općini dokumentaciju o promjeni statusa sportaša, 

− ako se utvrdi da je u vrijeme dobivanja stipendije uzimao ili uzima nedozvoljena stimulativna sredstva, danom utvrđivanja, 

− ako u vrijeme dobivanja stipendije bez opravdanih razloga odbije nastupiti za nacionalnu selekciju ili odbije na bilo koji način 

zastupati interese Općine Omišalj, danom odbijanja. 

 

VI. 

Obrascu zahtjeva za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sljedeće: 

− presliku osobne iskaznice; 

− original uvjerenje o prebivalištu na području općine Omišalj (ne starije od 30 dana); 

− kopiju važećeg Rješenja Hrvatskog olimpijskog odbora o razvrstavanju sportaša u određenu kategoriju. 

 

VII. 

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na odgovarajućem obrascu (preuzima se na porti Općine Omišalj ili na web stranicama Općine 

Omišalj: www.omisalj.hr) sa svim potrebnim dokumentima do 4. studenog 2022. godine neposredno u Upravni odjel Općine Omišalj, 

Prikešte 13 ili preporučenom pošiljkom na adresu Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.  

Za sve informacije obratiti se Upravnom odjelu na telefon 051/661-983. 

 

VIII. 

Nepotpune prijave i prijave koje pristignu izvan propisanog roka neće se razmatrati. 

 

UPRAVNI ODJEL OPĆINE OMIŠALJ 

 


