
 

 

Zagreb, 12. rujna 2017. godine 

Klasa: SC-60-2017 

- županijskim školskim sportskim savezima – 

 

 

UPUTE ZA ODABIR ŠKOLA I ODJELJENJA ZA PROVOĐENJE 

PROGRAMA UNIVERZALNE SPORTSKE ŠKOLE  

u školskoj godini 2017./2018. 

 

Poštovani, 

 

dostavljamo vam upute kojih se morate pridržavati prilikom odabira škola, odnosno 

odjeljenja u kojima će se provoditi program Univerzalne sportske škole (USŠ) u šk. god. 

17./18. 

 

ODJELJENJA UNIVERZALNE SPORTSKE ŠKOLE 

 

 ukupan broj odjeljenja USŠ-a iznosi 550  

 odjeljenja USŠ-a počinju s radom u tjednu od 02. listopada 2017. godine, i 

provode program do 22. prosinca 2017. godine. Odjeljenja nastavljaju s radom 

nakon zimskih praznika s početkom drugog polugodišta od 15. siječnja do 31. 

svibnja 2018. godine. 

 ŽŠSS sami biraju da li će od ponuđenog broja odjeljenja imati po jedno ili dva 

odjeljenja u jednoj školi, (prepoporuka je da broj odjeljenja po županiji bude 

raspodjeljen tako da obuhvatite barem 50% škola u pojedinoj županiji) 

 maksimalan broj odjeljenja u jednoj školi je dva (2), 

 škole koje imaju dva odjeljenja UŠŠ, ne smiju u oba odjeljenja imati učenike istih 

razreda, 

 minimalan broj djece po odjeljenju je 20,  

 dvorana nije uvjet za provođenje programa USŠ, 

 

VODITELJI 

 

 voditelji USŠ-a mogu biti isključivo osobe koje zadovoljavaju kriterije za rad s 

djecom u okviru izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti koji su propisani u 

Zakonu o sportu čl. 60. stavak 3. („Osobe koje imaju odgovarajuću stručnu 

spremu na razini sveučilišnog studija i ispunjavaju uvjete za učitelja odnosno 

nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture sukladno posebnom propisu“), 

 osobe koje ne zadovoljavaju navedene uvjete ne smiju provoditi program 

USŠ-a, 

 voditelj odjeljenja USŠ-a ne mora biti zaposlenik škole, 

 

 



 

 

 

FINANCIJE 

 

 HŠSS će temeljem Sporazuma o suradnji isplaćivati Županijskim školskim 

sportskim savezima financijska sredstva  u iznosu od 100,00 kuna (ukupan trošak 

poslodavca) po jednom odrađenom školskom satu, 

 financijska sredstva isplaćivat će se nakon zaprimljenog mjesečnog izvješća o 

radu USŠ te dostavljenog JOPPD obrasca (stranice A i B) o isplati voditeljima 

USŠ za prethodni mjesec 

 

DUŽNOSTI ŽUPANIJSKOG ŠKOLSKOG SPORTSKOG SAVEZA  

 

 poslati potvrdu na e-mail do 19. rujna 2017. godine da će realizirati sva ponuđena 

odjeljenja USŠ u šk. god. 17./18. (ukoliko niste u mogućnosti realizirati ponuđeni 

broj odjeljenja, molimo vas da nam javite broj odjeljenja koji će te realizirati u 

svojoj županiji),  

 potpisati i dostaviti potpisan Sporazum o suradnji najkasnije do 2. listopada 

2017. godine, 

 dostaviti ispunjenu i potpisanu Izjavu ravnatelja škole u kojoj se program 

provodi najkasnije do 2. listopada 2017. godine, 

 potpisati i dostaviti jedan primjerak potpisanog Ugovora o djelu za svakog 

voditelja, najkasnije do 2. listopada 2017. godine, 

 ispuniti i dostaviti tablicu s podacima o odjeljenjima i voditeljima u elektronskom 

obliku (e-mailom) HŠSS-u, najkasnije do 2. listopada 2017. godine. 

 

OBAVEZNI STE DRŽATI SE GORE NAVEDENIH ROKOVA. 

 

 Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća vezano za bilo koji dio procedure, slobodno nas 

kontaktirajte na: 

STJEPAN CRNOKIĆ, prof. 

broj telefona 01/6126 146,  

broj mobitela 099 222 6464,  

e-mail:  stjepan.crnokić@skolski-sport.hr 

 

S poštovanjem,  

 

   GLAVNI TAJNIK                                                                                PREDSJEDNIK 

 

 

 Hrvoje Čustonja, prof.                                                                       Nikola Perković, prof. 
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