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Na temelju članka 32. Statuta Veleučilišta u Bjelovaru, a u skladu Sa člankom 22. Pravilnika o 
kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora (pročišćeni tekst, veljača 2019. godine) i na 
prijedlog pročelnika upravnog odjela za obrazovanje, odgoj i sport Grada Bjelovara, a u cilju poticanja 
razvoja sporta u gradu Bjelovaru, Upravno vijeće Veleučilišta u Bjelovaru na 2. sjednici, održanoj 17. 
srpnja 2020. godine donosi 
 
 

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA 
ŠKOLARINE STUDENATA KATEGORIZIRANIH SPORTAŠA NA 

VELEUČILIŠTU U BJELOVARU 
 

 

Članak 1. 
(1) Ovim Pravilnikom o uvjetima za oslobađanje od plaćanja školarine kategoriziranih sportaša na 
Veleučilištu u Bjelovaru (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuju se posebna prava i uvjeti pod kojima može biti 
oslobođen plaćanja školarine student kojemu je priznat status kategoriziranog sportaša.  
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u 
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 
 

Članak 2. 
(1) Zakonom o sportu povjereno je Hrvatskom olimpijskom odboru (dalje u tekstu: HOO) utvrđivanje 
kategorizacije sportaša i donošenje rješenja o kategorizaciji sportaša kao javna ovlast. 
(2) Kategoriziranim sportašima Hrvatske smatraju se sportaši razvrstani u kategorije temeljem rješenja o 
kategorizaciji sportaša HOO. 
(3) Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Pravilnikom, a tiču se kategoriziranih sportaša, primjenjuje 
se Pravilnik o posebnim uvjetima studiranja kategoriziranih sportaša na Veleučilištu u Bjelovaru KLASA:  
602-04/17-07/008, URBROJ:  2103-67-08-17-12 od 30. studenog 2017. godine. 
 
 

Članak 3. 
(1) Kategorizirani sportaši upis na Veleučilište obavljaju na temelju Natječaja ili Obavijesti o upisu 
akademske godine. 
(2) Tri studenta kategoriziranih sportaša koji upišu studij na Veleučilištu i prilikom upisa podnesu zahtjev za 
oslobađanje od plaćanja školarine te predaju potvrdu kluba sa područja Grada Bjelovara u kojem treniraju da su 
upisani u registar kategoriziranih sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora i da nastupaju u 1. razredu natjecanja 
i/ili nastupaju za reprezentaciju Republike Hrvatske, mogu ostvariti pravo oslobođenja troškova školarine. 

 
Članak 4. 

(1) Zahtjev se podnosi najkasnije do 20. srpnja tekuće akademske godine za oslobođenje troškova 
školarine u narednoj (jednoj) akademskoj godini. 
(2) Ukoliko ima studenata koji su podnijeli zahtjev za oslobađanje od plaćanja školarine i predali potvrdu 
iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika, o odabiru kandidata odlučuje Povjerenstvo za odabir kandidata 
(dalje: Povjerenstvo) sastavljanjem rang liste.  
(2) Povjerenstvo čine tri člana od kojih je jedan predstavnik Veleučilišta, drugi predstavnik Upravnog 
odjela za obrazovanje, odgoj i sport Grada Bjelovara i treći predstavnik Športske zajednice Grada 
Bjelovara. Odluka se donosi samo ukoliko su svi članovi Povjerenstva suglasni. 
(3) Članovi Povjerenstva glasuju tako da na rang listu stave svoj potpis koji može biti i skeniran i 
dostavljen putem elektroničke pošte.   
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Članak 5. 
(1) Nakon što svi članovi Povjerenstva potpiše rang listu, Povjerenstvo dostavlja rang listu Veleučilištu 
radi sklapanja Ugovora o uvjetima studiranja sa izabranim studentima kategoriziranim sportašima. 
(2) Ugovor o uvjetima studiranja supotpisuje, pored studenta i Veleučilišta, ovlašteni predstavnik Grada 
Bjelovara, kojim se Grad Bjelovar obvezuje platiti iznos školarine za izabranog studenta kategoriziranog 
sportaša, a izabrani student kategorizirani sportaš na temelju navedenog ugovora može ostvariti pravo 
upisa bez obveze plaćanja troškova školarine.  
(3) Ugovor o uvjetima studiranja iz stavka 2. ovoga članka stupa na snagu i ima pravni učinak tek kada 
ga potpišu student, Veleučilište i Grad Bjelovar.  
(4) Student je obvezan troškove upisa akademske godine (upisnina) platiti iz vlastitih sredstava. 

 
Članak 6. 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Veleučilišta (članak 98. stavak 4. 
Statuta Veleučilišta) 
 
 
 
 
              Veleučilište u Bjelovaru 

   Upravno vijeće 
                  Predsjednik: Ante Brkljačić, dipl. ing. 
         
 
 
Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja školarine studenata kategoriziranih sportaša na Veleučilištu 
u Bjelovaru je objavljen na oglasnoj ploči Veleučilišta dana 17. srpnja 2020. godine kada je i stupio na 
snagu. 
 
 
 

        
         Veleučilište u Bjelovaru 
                   dekanica 
           doc. dr. sc. Zrinka Puharić, prof. v. š. 


