Na temelju članka 56. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora – pročišćeni tekst, a sukladno
odredbama Pravila o sufinanciranju rada trenera od 15. prosinca 2016. godine ur.br.1192/16,
Financijskom planu HOO-a za 2020. godinu, Odluci Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora o listi
trenera za 2020. godinu čiji se rad sufinancira sredstvima HOO-a broj:166/20 od 19. veljače 2020.
godine sa šest izmjena i dopuna Odluke - broj:271/20, broj:285/20, broj:337/20, broj:397/20,
broj:473/20 i broj:564/20 te prijedloga Radne grupe od 26. studenog 2020. godine, Vijeće
Hrvatskog olimpijskog odbora na 2. sjednici održanoj elektroničkim putem u danom roku od 4.
do 8. prosinca 2020. godine donosi 8. prosinca 2020. godine sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o listi trenera za 2020. godinu
čiji se rad sufinancira sredstvima HOO-a
(izmjena br. 7)
1.
Usvajaju se u cijelosti prijedlozi Radne grupe HOO-a od 26. studenog 2020. godine, koji
se nalazi u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio te se Odluka Vijeća HOO-a o listi trenera
za 2020. godinu čiji se rad sufinancira sredstvima planiranim u Financijskom planu HOO-a za
2020. godinu, broj:166/20, mijenja i nadopunjuje na način kako slijedi:
• Na zahtjev Hrvatskog hrvačkog saveza trener Goran Plavec izostavlja se s Liste trenera
iz kategorije „Treneri mlađih dobnih kategorija“ s 31. listopadom 2020. godine, a umjesto
njega u istu kategoriju se uvrštava od 1. studenog 2020. godine trener Eugen Jakovljević.
 Na zahtjev Hrvatskog saveza daljinskog plivanja trener Dinko Jukić izostavlja se s Liste
trenera iz kategorije „Treneri za razvoj pojedinog sporta“ s 1. studenim 2020. godine.
2.
Za provedbu Odluke zadužuje se Odjel za istraživanje i unapređenje
programa i Odjel za računovodstvo i financije.

razvojnih

3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sukladno datumima izlaska
i uvrštenja trenera iz točke 1. Odluke.
Obrazloženje
Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora je 15. prosinca 2016. godine donijelo Pravila o sufinanciranju
rada trenera (Pravila) ur.br.1192/16. Dana 19. veljače 2020. godine Vijeće je na svojoj 36. sjednici
donijelo Odluku o listi trenera za 2020. godinu čiji se rad sufinancira sredstvima HOO-a
broj:166/20 te zatim šest izmjena i dopuna predmetne Odluke (broj:271/20, broj:285/20,
broj:337/20, broj:397/20, broj:473/20 i broj:564/20).
Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora je na 2. sjednici održanoj elektroničkim putem
izjašnjavanjem članova Vijeća e-mailom u danom roku od 4. do 8. prosinca 2020. godine, bez
neposrednog dolaska na sjednicu, glasajući glasom „ZA“ od većine članova Vijeća, na temelju
članka 56. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora - pročišćeni tekst, a sukladno odredbama
Pravila, Financijskom planu HOO-a za 2020. godinu, Odluci Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora
o listi trenera za 2020. godinu čiji se rad sufinancira sredstvima HOO-a broj:166/20 od 19. veljače
2020. godine sa šest izmjena i dopuna Odluke - broj:271/20, broj:285/20, broj:337/20,
broj:397/20, broj:473/20 i broj:564/20 te prijedloga Radne grupe od 26. studenog 2020. godine
donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Liste trenera za 2020. godinu (izmjena br. 7) i to većinom
glasova članova Vijeća.
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Slijedom prijedloga Hrvatskog hrvačkog saveza i Hrvatskog saveza daljinskog plivanja te
prijedloga Radne grupe od 26. studenog 2020. godine, a sukladno odredbama Pravila i ispunjenju
kriterijskih rezultata i uvjeta, Vijeće je u cijelosti usvojilo prijedloge, te se Odluka Vijeća HOO-a o
listi trenera za 2020. godinu čiji se rad sufinancira sredstvima planiranim u Financijskom planu
HOO-a za 2020. godinu, mijenja i nadopunjuje na način kako slijedi:
•
Na zahtjev Hrvatskog hrvačkog saveza trener Goran Plavec izostavlja se s Liste trenera iz
kategorije „Treneri mlađih dobnih kategorija“ s 31. listopadom 2020. godine, a umjesto njega u
istu kategoriju se uvrštava od 1. studenog 2020. godine trener Eugen Jakovljević.
•
Na zahtjev Hrvatskog saveza daljinskog plivanja trener Dinko Jukić izostavlja se s Liste
trenera iz kategorije „Treneri za razvoj pojedinog sporta“ s 1. studenim 2020. godine.
Treneri koji se uvrštavaju na Listu trenera za 2020. godinu stječu pravo na naknadu ovisno o
kategoriji u koju su uvršteni te u iznosu koji je utvrđen Odlukom o iznosu naknade koju osigurava
HOO za sufinanciranje rada trenera u 2020. godini broj:89/20 od 27. siječnja 2020. godine.
Sredstva koja osigurava HOO za pojedinog trenera na Listi trenera su namjenska te se mogu
koristiti samo u svrhu za koju su odobrena – za sufinanciranje rada određenog trenera, a isplaćuju
se doznakom sredstava na račun pripadajućeg nacionalnog sportskog saveza (NSS). Predmetni
iznos NSS je obvezan isplatiti treneru za njegov stručni rad, sukladno odredbi 28. Pravila.
Za provedbu Odluke zadužuje se Odjel za istraživanje i unapređenje razvojnih programa i Odjel
za računovodstvo i financije.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sukladno datumima izlaska i uvrštenja
trenera iz točke 1. Odluke.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.
U Zagrebu, 8. prosinca 2020. godine
Broj:806/20

Prilog:

predsjednik
Hrvatskog olimpijskog odbora
dr.sc. Zlatko Mateša

- prijedlog Radne grupe od 26. studenog 2020. godine

Odluka se dostavlja:
- Hrvatski hrvački savez
- Hrvatski savez daljinskog plivanja
HOO
Odjel za istraživanje i unapređenje razvojnih programa
Odjel za komunikaciju i multimedije
Ured za programe NSS-a
Ured za olimpijski program
Tajništvo

2

