HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR
‐ Vijeće ‐

ZAPISNIK 40. SJEDNICE VIJEĆA
HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA
održane 19. listopada 2015.
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Zapisnik
40. sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora održane 19. listopada 2015.
40. sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora (dalje u tekstu: Vijeće), održana je 19. listopada
2015. godine u 11.30 sati u poslovnom prostoru Hrvatskog olimpijskog odbora, u Zagrebu, Trg
Krešimira Ćosića 11.
Sjednici su bili nazočni:
‐ članovi Vijeća: Zlatko Mateša, Morana Paliković Gruden, Branimir Bašić, Sanda Čorak, Miho
Glavić, Marijan Klanac, Boško Lozica, Sandra Mandir, Boris Mesarić,
Ivo‐Goran Munivrana, Danko Radić i Zvjezdana Tuma Pavlov
‐

ostali nazočni na sjednici Vijeća: Ivan Jelenčić, predsjednik Nadzornog odbora HOO‐a;
Josip Čop, glavni tajnik HOO‐a; Evica Obadić, unutarnja revizorica,
Gordana Gaćeša, koordinatorica za događanja i promociju i Biserka Vrbek,
pomoćnica glavnog tajnika za pravne i zajedničke poslove

Sjednici Vijeća nisu bili nazočni: Marijan Hanžeković, Zoran Primorac i Franjo Prot.
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Zlatko Mateša.
Vijeće je usvojilo dnevni red 40. sjednice, te pristupilo raspravi i donošenju odluka sukladno
usvojenom dnevnom redu, kako slijedi:

AD 1.) Usvajanje zapisnika 39. sjednice Vijeća HOO‐a održane 19. listopada 2015. godine
Zapisnik 39. sjednice Vijeća HOO‐a održane 1. rujna 2015. godine usvojen je, bez primjedbi i
prijedloga članova Vijeća, jednoglasno javnim glasovanjem, prema tekstu priloženom u
materijalima za ovu sjednicu Vijeća.

AD 2.) Informacije o razgovorima HOO‐a i MZOS‐a oko planiranih sredstava za 2015. godinu i oko
Plana HOO‐a za 2016. godinu:
AD 2.1.) Zapisnik sastanka predstavnika HOO‐a i predstavnika MZOS‐a od 1. travnja 2015. godine
Članovi Vijeća primaju na znanje podnesenu informaciju vezanu uz Zapisnik sa sastanaka
predstavnika MZOS i HOO od 1. travnja 2015. godine, kao i o prethodnim aktivnostima HOO‐a u
nastojanju ostvarenja tih dogovora, u vjeri da će Ministar donijeti odluku o odobrenju financijskih
sredstava za program javnih potreba sporta u nadležnosti HOO‐a u 2015. godini, sukladno
usvojenom programu i proračunu HOO‐a za 2015. godinu.

AD 2.2.) Realizacija Programa javnih potreba u sportu državne razine i financijskog plana HOO‐a
za 2015. godinu
S obzirom na činjenicu da analiza realizacije sredstava od igara na sreću jasno ukazuje na to da se
sredstva iz tog izvora realiziraju na razini realizacije u 2014. godine, predmetno omogućuje da se
realizacija programa HOO‐a i njegovih članova ostvari sa 100%.
2

Članovi Vijeća suglasili su se s zaključkom da se realizacija programa utvrđenih u Programu javnih
potreba sporta državne razine i proračuna HOO‐a za 2015. godinu ostvaruje sa 100%, odnosno
bez prethodno planiranog umanjenja od 5‐10%.
AD 2.3.) Rad na Nacrtu Programa javnih potreba u sportu državne razine i financijskom planu
HOO‐a za 2016. godinu
Članovi Vijeća su jednoglasno podržali prijedlog za značajniji iskorak u financiranju hrvatskoga
sporta u 2016. godini, koji bi se sastojao u pripremi financijskog plana s povećanim sredstvima za
realizaciju sportskih programa saveza za oko 40% u olimpijskoj 2016. godini, u odnosu na plan za
2015. godinu. Povećanje sredstva za tu namjenu planira se ostvariti izmjenom propisa o
internetskom klađenju koji bi omogućili adekvatno oporezivanje Internet klađenje, a time i
povećani prihod sredstava od igara na sreću za program javnih potreba sporta na državnoj razini.
Podržava se i prijedlog za uvođenje poreznih olakšica gospodarstvenicima za ulaganje u sport, kao
i sve druge inicijative u korist ulaganja u razvoj sporta.

AD 3. Nacrt Statuta HOO‐a – usklađenje sa Zakonom o udrugama
Članovi Vijeća HOO‐a usvojili su Prijedlog Statuta HOO‐a, uz određene dodatne izmjene i dopune
predloženog teksta (Komisija za ravnopravnost spolova, lektoriranje predloženog teksta i dodatno
usklađenje termina u odredbama Statuta). Prijedlog Statuta HOO‐a upućuje se na usvajanje
Skupštini koja će se zakazati za 6. studenog 2015. godine.

AD 4.) Izvješće o izvršenju programa HOO‐a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine
U Izvješću o izvršenju proračuna HOO‐a za razdoblje od 1.siječnja do 30. rujna 2015. iskazuju se
planirani prihodi u ovom razdoblju na razini 85,1 milijun kuna ili 67,25% u odnosu na planirane
prihode za 2015. Ukupno realizirani rashodi za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine
iskazani su na razini 84.4 milijuna kuna, odnosno 66,69% u odnosu na ukupno planirane rashode
za 2015.
Članovi Vijeća primili su na znanje podneseno Izvješće o izvršenju proračuna HOO‐a za razdoblje
od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine, kao i informacije podnesene od glavnog tajnika HOO‐a o
uvjetima financijskog poslovanja u prethodnom razdoblju.

AD 5.) Prijedlozi odluka za višesportske priredbe i izvješća
AD 5.1.) Isplata naknada sportašima za osvojeno 1. do 8. mjesto na EI Baku 2015.
Vijeće donosi Odluku o isplati novčane nagrade sportašima za osvojeno 1.‐8. mjesto na Europskim
igrama Baku 2015., sukladno Pravilniku o nagradama i kriterijima za isplatu tih nagrada
dostavljenih od Organizatora Europskih igara, odluci Izvršnog odbora Europskih olimpijskih
odbora sa sjednice održane dana 17. rujna 2015. godine, dostavljene Obavijesti Europskih
olimpijskih odbora od 30. rujna 2015. godine (BAKU 2015 EG: Criteria for the allocation of money
to NOCs based on results) i utvrđenoj raspodjeli nagrada u popisu po sportašima prema
ostvarenim rezultatima i plasmanima na EI.
Pravo na nagrade za ostvarene rezultate na Europskim igrama, Baku 2015. ostvarili su:
1. Đurkinjak Zvonimir, badminton, za osvojeno 5. mjesto pojedinačno
2. Đurkinjak Zvonimir i Holbling Zvonimir, badminton za osvojeno 5. mjesto u parovima
3. Filipi Josip Bepo, boks, za osvojeno 3. mjesto, 91 kg
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4. Đerek Ana, gimnastika, za osvojeno 5. mjesto, preskok
5. Možnik Marijo, gimnastika, za osvojeno 4. mjesto, preča
6. Etlinger Dominik, hrvanje, za osvojeno 3. mjesto, 71 kg, grčko‐rimski stil
7. Žugaj Nenad, hrvanje, za osvojeno 5. mjesto, 85 kg, grčko‐rimski stil
8. Berulec Monika, karate, za osvojeno 5. mjesto, ‐50 kg
9. Domdjoni Danil, karate, za osvojeno 7. mjesto, ‐67 kg
10. Kiuk Vlatka, karate, za osvojeno 5. mjesto, kate
11. Kovačević Jelena, karate, za osvojeno 2. mjesto, 55 kg
12. Lenard Ana, karate, za osvojeno 3. mjesto, 61 kg
13. Martinović Maša, karate, za osvojeno 1. mjesto, +68 kg
14. Gaćina Andrej, stolni tenis, za osvojeno 5. mjesto, pojedinačno
15. Đurković Bojan, streljaštvo, za osvojeno 4. mjesto, 50m puška ležeći
16. Gorša Petar, streljaštvo, za osvojeno 2. mjesto, 50m puška trostav
17. Pejčić Snježana, streljaštvo, za osvojeno 4. mjesto, 10m zračna puška
18. Golec Vedran, taekwondo, za osvojeno 3. mjesto, +80kg
19. Radoš Iva, taekwondo, za osvojeno 3. mjesto, +67 kg
20. Zaninović Ana, taekwondo, za osvojeno 2. mjesto, ‐57 kg
21. Zaninović Lucija, taekwondo, za osvojeno 3. mjesto, ‐49 kg.
Isplata nagrade sportašima iz ove Odluke izvršiti će se prema odredbama Pravilnika o mjerilima za
dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja, a sukladno propisima o porezu na dohodak
(20.000,00 kn nagrade neoporezivo godišnje).
Slijedom dodatno postavljenog pitanja o nagrađivanju radnika koji su kao članovi Misije na
Europskim igrama uspješno odradili potrebne poslove, Vijeće zadužuje glavnog tajnika da utvrdi
određene prijedloge u tom smjeru.

AD 5.2.) Izvješće s MI na pijesku ‐ Pescara 2015.
Članovi Vijeća primaju na znanje Izvješće s 1. Mediteranskih igara na pijesku održanih od 26.
srpnja do 1. kolovoza 2015. godine u Pescari (ITA). Na ovim Igrama nastupilo je 906 sportašica iz
24 zemlje Europe. U podjeli medalja, sudjelovali su sportaši i sportašice iz 16 zemalja.
Hrvatska je na ovim igrama osvojila ukupno 2 medalje, i to 2 brončane (daljinsko plivanje i
odbojka na pijesku), te je prema broju osvojenih medalja rangirana kao 13.
AD 5.3.) Izvješće_seminar za šefove misije i seminar mladih veleposlanika ‐ YOG
Lillehammer 2016.
Članovi Vijeća primaju na znanje Izvješće sa seminara šefova misija – OIM Lillehammer 2016.
održanog u Lillehammeru (Norveška), od 1.‐04. listopada 2015. godine.

AD 6.) Razvojni programi HOO‐a za sportaše ‐ Izmjene i dopune Odluke o
korisnicima razvojnih programa za 2015. godinu:
AD 6.1. Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija‐Razvojni program I
1. Vijeće donosi Odluku kojom se nadopunjuje Odluka o sportašima – korisnicima Programa
potpore sportašima mlađih dobnih kategorija – Razvojni program I u 2015. godini, te se na listu
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sportaša korisnika Programa potpore sportašima mlađih dobnih kategorija – Razvojni program I u
2015. godini, radi ispunjavanja kriterijskih uvjeta uvrštavaju od 1. kolovoza 2015. godine sportaši:
MATEA BRLETIĆ – Judo
ROKO SIPINA – Skokovi u vodu
2. Vijeće također donosi Odluku kojom se na listu sportaša korisnika Programa potpore
sportašima mlađih dobnih kategorija – Razvojni program I u 2015. godini, radi ispunjavanja
kriterijskih uvjeta uvrštava od 1. rujna 2015. godine sportaš :
TIMOTEJ KOCEN ‐ Biciklizam
Uključujući imenovane sportaše iz ove Odluke, Lista sportaša – korisnika Programa potpore
sportašima mlađih dobnih kategorija – Razvojni program I u 2015. godini trenutno ima:
63 sportaša ‐ korisnika programa
AD 6.2.) Program potpore individualnih programa posebne skrbi o mladima ‐
Razvojni program II/1
1. Vijeće donosi Odluku kojom se nadopunjuje Odluka o sportašima – korisnicima Programa
potpore individualnih programa posebne skrbi o mladima u 2015. godini – Razvojni program II/1,
te se na listu sportaša korisnika Programa potpore individualnih programa posebne skrbi o
mladima „Razvojni program II/1“ u 2015. godinu, radi ispunjavanja kriterijskih uvjeta uvrštavaju
od 1. rujna 2015. godine slijedeći sportaši:
IVAN HULEK ‐ Hrvanje– “B” program
DOMINIK SABADY‐ Hrvanje– “B” program
2. Vijeće također donosi Odluku o sportašima koji ne ispunjavaju kriterijske uvjete te se ne
uvrštavaju u Program potpore individualnih programa posebne skrbi o mladima – Razvojni
program II/1 :
MATIJA LUKA RAFAJ – Daljinsko plivanje
JURAJ IVIĆ ‐ Hrvanje
3. Uključujući imenovane sportaše iz ove odluke, Lista sportaša – korisnika Programa potpore
individualnih programa posebne skrbi o mladima u 2015. godini – Razvojni program II/1 trenutno
ima:
77 korisnika „A“ programa
40 korisnika „B“ programa
AD 6.3.) Olimpijski ljetni program
Temeljem prijedloga nacionalnih sportskih saveza, ispunjavanja kriterija za razvrstavanje sportaša
u kategorije olimpijskih kandidata u Projektu pripreme i sudjelovanja hrvatskih sportaša na
Igrama XXXI. olimpijade Rio 2016. Vijeće HOO –a uvrštava u ljetni olimpijski program sportaše
olimpijske kandidate kako slijedi:

LISA NEMEC – Atletika –Evidentni olimpijski kandidat od 1.listopada 2015.
/prelazak iz kategorije Potencijalnog „B“ olimpijskog kandidata u kategoriju Evidentnog
olimpijskog kandidata/

HRVOJE SEP – Boks – Potencijalni „A“ olimpijski kandidat od 1. rujna 2015.

MARIJANA MIŠKOVIĆ – Judo – Potencijalni „B“ olimpijski kandidat od 1. rujna 2015.

DOMINIK ETLINGER – Hrvanje – Potencijalni „A“ olimpijski kandidat od 1. listopada 2015.
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NENAD ŽUGAJ – Hrvanje –PotencijalnI „A“ olimpijski kandidat od 1. listopada 2015.
/prelazak iz kategorije Potencijalnog „B“ olimpijskog kandidata u kategoriju Potencijalnog
„A“ olimpijskog kandidata/
PAVLE KOSTOV – Jedrenje – Potencijalni „B“ olimpijski kandidat od 1.listopada 2015.
PETAR CUPAĆ ‐ Jedrenje – Potencijalni „B“ olimpijski kandidat – uvrštenje od 1. listopada
2015.
VALENT SINKOVIĆ – Veslanje – TOP srebrni – evidentni olimpijski kandidat od 1. listopada
2015.
MARTIN SINKOVIĆ ‐ Veslanje – TOP srebrni – evidentni olimpijski kandidat od 1. listopada
2015.
DAMIR MARTIN ‐ Veslanje – TOP srebrni – evidentni olimpijski kandidat –od 1. listopada
2015.

2.
Vijeće također donosi Odluku kojom verificira prijedlog Hrvatskog vaterpolo saveza o
promjeni člana ekipe iz Odluke Vijeća HOO‐a sa 39. sjednice održane 1. rujna 2015. godine
broj:671/15, te se uvrštava u olimpijski program sportaš olimpijski kandidat kako slijedi

IVAN MARCELIĆ (umjesto Marka Macana) – Vaterpolo – kategorija TOP zlato ekipa –
evidentni olimpijski kandidat od 1. rujna 2015.
3. Vijeće utvrđuje da sportašu IVI KARLOVIĆU s 1. listopadom 2015. godine prestaje status
korisnika Olimpijskog programa temeljem očitovanja Hrvatskog teniskog saveza o nemogućnosti
sportaša za ispunjenjem kvalifikacijske norme za OI Rio 2016.
4. Utvrđuje se brojčani pregled olimpijskih kandidata, slijedom ove odluke, u Ljetnom olimpijskom
programu Rio 2016.:
ukupno EVIDENTNI
ukupno EVIDENTNI (iz top zlatni)
ukupno EVIDENTNI (iz top srebrni)
ukupno EVIDENTNI (iz top brončani)
ukupno EVIDENTNI (iz TOP ekipa ZLATNI)
ukupno TOP SREBRNI:
ukupno TOP BRONČANI:
ukupno TOP ekipa BRONČANI:
ukupno potencijalni "A" olimpijski
kandidat
ukupno potencijalni "B" olimpijski
kandidat:
UKUPNO kandidata:

14
2
4
1
15
2
1
18
19
24
100
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AD 7.) Razvojni programi HOO‐a za trenere – Izmjene i dopune Odluke o korisnicima razvojnih
programa za 2015.
1. Slijedom dopisa Hrvatskog košarkaškog saveza kojim se HOO obavještava o prestanku radnog
odnosa trenera Velimira Perasovića kao izbornika muške seniorske reprezentacije, i prijedloga
Stručne radne grupe o prihvaćanju predmetnog prijedloga, Vijeće donosi odluku o izostavljanju
imenovanog sa liste korisnika Programa angažiranja i sufinanciranja rada trenera sa 30. rujna
2015.
2. Slijedom dopisa Hrvatskog stolnoteniskog saveza kojim se HOO obavještava o potrebi
uvrštavanja trenera Nikice Vukelja na listu korisnika Programa angažiranja i sufinanciranja rada
trenera, i prijedloga Stručne radne grupe o prihvaćanju predmetnog prijedloga, Vijeće donosi
odluku o uvrštenju trenera Nikice Vukelje, trenera juniorske i kadetske reprezentacije Hrvatskog
stolnoteniskog saveza na listu korisnika Programa angažiranja i sufinanciranja rada trenera, u
kategoriji trenera mlađih dobnih kategorija, od 1. listopada 2015. godine.

AD 8.) Informacija o kontrolama poslovanja HOO‐a u 2015. godini:
AD 8.1.) Pismo Upravi uz reviziju financijskih izvještaja
AD 8.2.) Izvješće komercijalne revizije Interexpert‐ Zagreb d.o.o. ‐ Revizija financijskih
izvještaja HOO‐a za 2014. godinu
Vijeće prima na znanje predmetno Izvješće komercijalne revizije Interexpert‐Zagreb d.o.o. u
Reviziji financijskih izvještaja HOO‐a za 2014. godinu, te utvrđuje da će se utvrđeni prijedlozi uz
Izvješće uvažiti u daljnjem financijskom poslovanju HOO‐a.

AD 9. Unutarnja revizija:
AD 9.1.) Neprovedene preporuke
Vijeće prima na znanje informaciju da je znatno smanjen broj neprovedenih i djelomično
neprovedenih preporuka unutarnje revizije danih u revizijskim izvješćima za razdoblje 2010. do
2014.
AD 9.2.) Revizija namjenskog korištenja sredstava u Hrvatskom biatlonskom savezu
U predmetnoj Reviziji utvrđuju se preporuke za poboljšanje daljnjeg poslovanja Hrvatskog
biatlonskog saveza, kao i u određenoj mjeri u odnosu na poslovne procese HOO‐a, koje Vijeće
nalaže primijeniti u daljnjem poslovanju.
AD 9.3.) Revizija namjenskog korištenja sredstava u Hrvatskom motociklističkom savezu
U predmetnoj Reviziji utvrđuju se preporuke za poboljšanje daljnjeg poslovanja Hrvatskog
motociklističkog saveza, kao i u određenoj mjeri u odnosu na poslovne procese HOO‐a, koje
Vijeće nalaže primijeniti u daljnjem poslovanju.

AD 10.) Nagrada Matija Ljubek 2015. godine:
AD 10.1.) Prijedlog odluke o imenovanju Ocjenjivačkog suda
U skladu s odredbama Pravilnika o dodjeli „Nagrade Hrvatskog olimpijskog odbora – „Matija
Ljubek“ Vijeće donosi Odluku o imenovanju članova Ocjenjivačkog suda za dodjelu „Nagrade
Hrvatskog olimpijskog odbora‐Matija Ljubek“ za 2015. godinu, kako slijedi:
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1. Za članove Ocjenjivačkog suda imenuju se:
 TAMARA BOROŠ, predsjednica
 KLAUDIJA KLIKOVAC – BUBALO
 DANIRA BILIĆ
 IGOR JUKIĆ
 SLOBODAN GRAČAKOVIĆ
 DANKO RADIĆ
 BOŠKO LOZICA
Za zamjenike članova Ocjenjivačkog suda imenuju se:
 BRANKO ZORKO
 SUZANA SKOKO
2. Ocjenjivački sud djeluje u skladu s Pravilnikom o dodjeli „Nagrade Hrvatskog olimpijskog
odbora – Matija Ljubek“.

AD 10.2.) Prijedlog odluke o pokretanju procedure za provedbu natječaja
Vijeće donosi Odluku o pokretanju procedure za provedbu natječaja za dodjelu „Nagrade
Hrvatskog olimpijskog odbora – Matija Ljubek“, u skladu s odredbama Pravilnika o dodjeli
„Nagrade Hrvatskog olimpijskog odbora – „Matija Ljubek“.
Nagrada Matija Ljubek se svake godine dodjeljuje pojedincima i organizacijama, odnosno
udrugama kao nagrada za životno djelo u djelatnosti sporta.
Ovom Odlukom pokreće se procedura za raspisivanje natječaja za dodjelu „Nagrade Hrvatskog
olimpijskog odbora – Matija Ljubek“ za 2015. godinu i utvrđuje tekst natječaja koji će se objaviti u
javnom glasilu. Kandidate mogu predlagati pojedinci, sportski klubovi i nacionalni sportski savezi,
te sportske zajednice u roku od 20 dana od dana objavljivanja natječaja u javnom glasilu.

AD 11.) Zahtjevi za davanjem pokroviteljstva HOO‐a:
AD 11.1.) Verifikacija odluke: Hrvatski auto i karting savez ‐ 42.Croatia Rally,
od 1. do 3. listopada 2015. godine
Vijeće verificira Odluku o davanju pokroviteljstva HOO‐a slijedom zahtjeva Hrvatskog auto i
karting saveza nad organizacijom 42. Croatia Rallya, koji se održava od 1. do 3. listopada sa
startom i ciljem u Poreču, a koja je prethodno utvrđena elektronskim glasovanjem članova Vijeća
HOO‐a (792/15 od 15. rujna 2015.)
AD 11.2.) Hrvatski kineziološki savez – 25. ljetna škola kineziologa Hrvatske, Poreč, od 28. lipnja
do 2. srpnja 2016. godine
Vijeće donosi odluku kojom Hrvatski olimpijski odbor prihvaća pokroviteljstvo 25. ljetne škole
kineziologa Hrvatske koja će se održati od 28. lipnja do 2. srpnja 2016. godine u Poreču na temu
„Kineziologija i područja edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije u razvitku hrvatskog
društva“.
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AD 12.) Zahtjevi za davanjem pozitivnog mišljenja za organizaciju višesportskih priredbi:
AD 12.1.) Zahtjev Hrvatskog skijaškog saveza ‐ “Vip Snow Queen Trophy” 2016.
Vijeće donosi odluku kojom Hrvatski olimpijski odbor daje pozitivno mišljenje i podršku
Hrvatskom skijaškom savezu za organizacijom utrka ženskog i muškog slaloma Audi FIS World
Cup „Vip Snow Queen Trophy“ 2016., koje će se održati 3. siječnja 2016. godine (dnevni slalom za
žene) i 6. siječnja 2016. godine (noćni slalom za muškarce) u Zagrebu na Sljemenu.
Pozitivno mišljenje i podrška daje se slijedom dostavljenog zahtjeva za izdavanjem suglasnosti
Hrvatskog skijaškog saveza, Elaborata o organizaciji natjecanja s financijskim planom i Zaključka o
prihvaćanju pokroviteljstva Grada Zagreba od 2. srpnja 2015. godine, zaprimljenih u Hrvatskom
olimpijskom u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za davanje mišljenja o organizaciji
svjetskih i europskih prvenstava u Republici Hrvatskoj kojim su utvrđeni uvjeti i postupak za
izdavanje mišljenja i preporuka HOO‐a u svezi inicijative za organiziranje i održavanje
međunarodnih natjecanja ili drugih sportskih priredbi međunarodnog ranga u RH.
Hrvatski olimpijski odbor daje pozitivno mišljenje i podršku u svrhu priloga dokumentaciji u
postupku izdavanja suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za održavanje
navedenog natjecanja, u skladu s odredbom članka 63. stavak 3. Zakona o sportu.
Ova podrška ne podrazumijeva prihvaćanje financijske obveze Hrvatskog olimpijskog odbora u
svrhu organizacije predmetnog natjecanja.

AD 13.)

Zahtjevi NSS‐a za davanjem pozitivnog mišljenja o prijemu sportaša u hrvatsko
državljanstvo:
AD 13.1.) Zahtjev HNS‐a i HNK Hajduk – igrač Ismar Hairlahović
Slijedom zahtjeva Hrvatskog nogometnog saveza i HNK Hajduk, Vijeće donosi odluku kojom
Hrvatski olimpijski odbor daje stručno mišljenje, pozitivno mišljenje o postojanju sportskog
interesa Republike Hrvatske za stjecanje hrvatskog državljanstva sportaša ISMARA
HAIRLAHOVIĆA.

AD 14.) Prijedlog Odluke o osnivanju Komisije za izbor i proglašenje najuspješnijih
hrvatskih sportaša i trenera za 2015. godinu
Sukladno odredbama Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih hrvatskih sportaša i trenera
Vijeće donosi odluku o osnivanju Komisije za izbor i proglašenje najuspješnijih hrvatskih sportaša i
trenera za 2015. godinu, kako slijedi:

Morana Paliković Gruden, predsjednica Komisije, dopredsjednica HOO‐a

Branimir Bašić, član Vijeća HOO‐a i predsjednik Komisije za razvoj sporta

Sanda Čorak, članica Vijeća

Sandra Mandir, članica Vijeća i predsjednica Komisije sportaša

Josip Čop, glavni tajnik HOO‐a

Ivan Varvodić, ravnatelj Odjela za istraživanje i unapređenje razvojnih programa HOO‐a

Damir Šegota, pomoćnik glavnog tajnika za olimpijski program

Robert Gojević, pomoćnik glavnog tajnika za programe NSS‐a

Gordana Gaćeša, stručni suradnik za marketinške projekte
Komisija iz ove Odluke ima zadaću izvršiti provjeru kompletiranosti i ispravnosti evidencije HOO‐a o
ostvarenim sportskim rezultatima nacionalnih sportskih saveza, odnosno hrvatskih sportaša i
nacionalnih selekcija, razmotriti ih i u skladu s odredbama Pravilnika utvrditi za Vijeće Hrvatskog
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olimpijskog odbora prijedloge na temelju kojih Vijeće donosi Odluku o izboru i proglašenju dobitnika
nagrade za 2015. godinu po kategorijama iz članka 4. Pravilnika, kao i dobitnika posebne nagrade
sukladno članku 8. Pravilnika.

AD 15.) Prijedlog za provedbu nastavka dopunskog zdravstvenog osiguranja za radnike
HOO‐a u 2016. godini
Vijeće donosi odluku o nastavku dopunskog zdravstvenog osiguranja za radnike HOO‐a u 2015.
godini, pri čemu se navodi da ukupan godišnji trošak za HOO neće biti veći od 15.000 kn.

AD 16.) Hrvatska olimpijska akademija – HOA: Informacija o dogovoru HOA‐e i HRS‐a i
dovršetku obrazovnog programa trenera rukometa
Članovi Vijeća su u materijalima primili pisanu Informaciju o dogovoru HOA‐e i Hrvatskog
rukometnog saveza o utvrđivanju dinamike dovršetka obrazovnog programa za trenere rukometa
(generacija 2008.‐2012.) i izvještaj o provedbi obrazovnih programa u 2015. godini.
Posebno je istaknuto da je svim nacionalnim sportskim savezima poslan upitnik o potrebama za
obrazovne programe HOA‐e, kako bi se u daljnjem razdoblju mogli realizirati obrazovni programi
za pojedine sportove, ali i pripremiti program financiranja obrazovnih programa HOA‐e, u suradnji
HOO‐a i saveza radi odbijanja MZOS za sufinanciranjem programa HOA‐e.
Članovi Vijeća prihvatili su na znanje podneseno Izvješće te u raspravi utvrdili da se rad HOA‐e
unaprijedio, da je provedba obrazovnih programa za stručni kadar u sportu putem HOA‐e
potrebna sportu, te se podržava praćenje obrazovnih programa HOA‐e u slijedećem razdoblju
njegovim sufinanciranjem sredstvima HOO‐a, u suradnji sa savezima, sportskim zajednicama i
klubovima, prije svega za one obrazovne programe koji su usklađeni sa propisima RH, s propisima
pripadajućih međunarodnih federacija, a ne odnose se na „komercijalne“ sportove.

AD 17.) Informacija ‐ Sportel Potkoren
Članovi Vijeća HOO‐a prihvaćaju usmenu informaciju u svezi Sportela Potkoren, daju suglasnost
na poduzete aktivnosti, uz zaključak da se započete radnje nastave u intenciji što skorije prodaje
predmetne nekretnine.

AD 18.) HOO TV d.o.o.
Predsjednik Zlatko Mateša je obavijestio članove Vijeća o poslovanju Sportske televizije, kao i
aktualnim događanjima vezanim uz SPTV, za koji podaci govore da je najgledaniji sportski kanal u
Republici Hrvatskoj.
Članovima Vijeća je dostavljen na znanje i prilog javnoj raspravi HRT‐a o prijedlogu izmjena i
dopuna Ugovora između HRT‐a i Vlade RH, od 12. listopada 2015. godine. U predmetnom prilogu
iznosi se stav o tome da je HRT trebao i morao u javnu raspravu krenuti s prihvaćanjem ponuđene
inicijative HOO‐a i SPTV‐a, odnosno s projektom sporta na nacionalnim televizijama HRT & SPTV
zajedno, kao jedinog mogućeg i poslovno/programski opravdanog projekta. Umjesto toga u javnoj
raspravi se ističe projekt sportskog kanala na HRT‐u što za posljedicu ima nesagledivu štetu HOO‐u
kao osnivaču SPTV.
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AD 19.) Izvješća s međunarodnih natjecanja, manifestacija i druga izvješća o aktivnostima HOO‐a
AD 19.1.) Izvješće sa info dana ‐ „Mogućnosti financiranja sporta iz EU programa“,
Dubrovnik, 23. rujna 2015. godine
AD 19.2.) Obilježavanje HOD‐a – Izvješće Županijskog saveza športova Vukovarsko‐srijemske
županije i Zajednice športskih udruga grada Vinkovaca
AD 19.3.) Izvješće sa info dana o potporama za sport u Europskoj uniji, Karlovac,
12. listopada 2015. godine
AD 19.4.) Izvješće sa sastanka partnera SCORE projekta, London, 30. rujan 2015. godine
AD 19.5.) Izvješće – Svjetski i Europski Fair play kongres i 21. Skupština EFPM‐a, Baku, 7. do 11.
listopada 2015. godine
AD 19.6.) Izvješće o seminaru o ravnopravnosti spolova u sportu, Zagreb, Zagreb, od 8. do 11.
listopada 2015. godine
Članovi Vijeća primaju na znanje sva priložena izvješća u točkama ad 19.1. do 19.6., posebno ističući
značaj i pohvalu za organizaciju seminara o ravnopravnosti spolova u sportu, koji je održan u
organizaciji HOO‐a uz potporu MOMI.

AD 20.) Utvrđivanje datuma 41. sjednice Vijeća HOO‐a
Slijedeća, 41. sjednica Vijeća održati će se istog dana kada se planira održati sjednica Skupštine
HOO‐a, 6. studenog 2015.

AD 21.) Informacija o datumu održavanja Odbora i Skupštine HOO‐a
Sjednica Skupštine HOO‐a saziva se za 6. studenog 2015. godine, no sjednice odbora neće se
održati uz tu sjednicu Skupštine, već uz sjednicu Skupštine u drugoj polovini prosinca 2015.

AD 22. Pitanja i prijedlozi
AD 22.1.) Zahtjevi NSS‐a za davanjem pozitivnog mišljenja o prijemu sportaša u hrvatsko
državljanstvo – Zahtjev Hrvatskog atletskog saveza – atletičarka Bojana Bjeljac
S ciljem doprinosa kvaliteti i razvoju hrvatske atletike, HOO daje pozitivno mišljenje i potporu
zahtjevu za primanje u hrvatsko državljanstvo sportašice Bojane Bjeljac, koja dolazi u RH s BiH
državljanstvom, te predlaže nadležnom ministarstvu davanje pozitivnog mišljenja o postojanju
interesa za primitak u hrvatsko državljanstvo imenovane sportašice, jer bi njen prijem u hrvatsko
državljanstvo angažmanom za atletiku i hrvatski sport u cjelini, prema mišljenju Hrvatskog
atletskog saveza, predstavljao i interes za Republiku Hrvatsku.
AD 22.2.) Međunarodne funkcije predstavnika hrvatskog sporta
Predsjednik Zlatko Mateša je istaknuo izbor Zdeslava Barača na funkciju u izvršnom tijelu
Europske odbojkaške federacije. Novu značajnu funkciju ima i član Vijeća HOO‐a, Franjo Prot koji
je imenovan predsjednikom Znanstvenog odbora Svjetske taekwondo federacije.
Miho Glavić je također nositelj značajne funkcije u Svjetskoj skijaškoj federaciji, kao predsjednik
jednog od 6 FIS‐ovih komiteta, i to komiteta za europska pitanja.
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AD 22.3.) Pitanje Sande Čorak u svezi općeg akta o kriterijima za vrednovanje programa
nacionalnih sportskih saveza
Predsjednik Zlatko Mateša odgovara da nije ispunjen preduvjet postojanja Nacionalnog programa
sporta, kako bi se kvalitetni izradili novi Kriteriji za vrednovanje programa nacionalnih sportskih
saveza.
AD 22.4.) Pitanje o daljnjem postupanju s tekstom prijedloga Pravilnika o kategorizaciji
sportaša
Glavni tajnik Josip Čop odgovara da je u zadnjoj fazi izrada drugačijeg pristupa Pravilniku o
kategorizaciji sportaša, koja u TOP kategoriju stavlja osvajače olimpijskih odličja, a ostale
kategorije će bolje pratiti piramidu broja sportaša pojedine kategorije prema značaju i vrijednosti
ostvarenih sportskih rezultata. Novi nacrt Pravilnika o kategorizaciji sportaša biti će dostavljen
članovima Vijeća i savezima.
AD 22.5.) Boško Lozica postavlja pitanje stipendija za kategorizirane sportaše ekipnih sportova
Boško Lozica smatra nepravilnim i nepravednim situaciju da kategorizirani sportaši ekipnih
sportova nemaju pravo na stipendiju, kao što to imaju kategorizirani sportaši u pojedinačnim
sportovima. U takvom postupanju prema kategoriziranim sportašima ekipnih sportova Sportski
savez Grada Zagreba se poziva na HOO. Vijeće utvrđuje kako ne postoji niti jedan dokument HOO‐
a koji bi priječio isplatu stipendija kategoriziranih sportaša ekipnih sportova, već je to pitanje
postupanja sportskih zajednica u gradovima, pa tako i Gradu Zagrebu.
AD 22.6.) Sanda Čorak postavlja pitanje njene zamjene u Povjerenstvu za borbu protiv nasilja u
sportu
Predsjednik Zlatko Mateša navodi da će to pitanje biti uskoro riješeno.

Broj: 882/15
Zagreb, 6. studenog 2015.

Napomena:
Zapisnik sa 40. sjednice Vijeća HOO‐a održane 19. listopada 2015. godine je usvojen na 41. sjednici
Vijeća HOO‐a održanoj 6. studenog 2015. godine.
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