Temeljem članka 55. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora (Hoo)- pročišćenitekst,odluke
Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora o listi trenera za 2o2L. godinu čiji se rad sufinancira
sredstvima Hoo-a broj:9o/2t od 2. veljače 2o2t. godine, a sukladno Programu javnih
potreba sporta državne razine i financijskog plana Hoo-a za 2o2I' godinu i odredbama
Pravila o kriterijima za sufinanciranje rada trenera (broj:1192/L6l1, a slijedom prijedloga
Radne grupe od 23' travnja zozl. godine, Vijeće Hoo-a je na 13. sjednici održanoj redovnim
putem, donijelo 6. svibnja 2o2L. godine sljedeću

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o listi trenera za2O2L. godinu
čiji se rad sufinancira sredstvima Hoo-a
(izmiena

br.3l

1. Usvaja se u cijelosti prijedlog Radne Brupe HOO-a od 23. travnja Z.OZL. godine iz
materijala za 13. sjednicu Vijeća Hoo_a o izmjeni idopuni Listitreneraza2o2L. godinu
čijise rad sufinancira sredstvima Hoo_a, a kojiprijedlog se nalazi u prilogu i činisastavni
dio odluke te se odluka Vijeća Hoo_a o Listi trenera za 2o2I. godinu, broj:9ol2L,
mijenja i nadopunjuje na način kako slijedi:
o

Na zahtiev Hruatskoa taekwondo soveza:

trener DINK? KošTlĆ uvrštava se no

Listu trenera u kateaoriiu .^Vrsni treneri" od 7. svibnio

2027. aodine:

2. Za provedbu odluke

zadužuju se organizacijske jedinice Stručne službe Hrvatskog
olimpijskog odbora: odje! za istraživanje i unapređenjerazvojnih programa i odje! za
računovodstvo i fi nancije.

3.

odluka stupa na snatu danom donošenja, a primjenjuje se sukladno datumu uvrštenja
trenera iz točke 1. odluke.

obrazloženje
je
Vijeće Hoo-a
na 3. sjednici održanoj redovnim putem 12. prosinca2oL6. godine donijelo
Pravila o kriterijima za sufinanciranje rada trenera broj:1L92/16 (Pravila) koja se primjenjuju
od 1. siječnja2oL7. godine, a na 7. sjednici održanoj elektroničkim putem izjašnjavanjem
članova Vijeća e-mailom u danom roku od 29. siječnja do 2. veljaće2021'' godine donijelo
odluku o listi trene ra za 202!' godinu čiji se rad sufinancira sredstvima Hoo-a , broj:9)l2t'
Nadalje, Vijeće Hoo-a je na 9. sjednici, koja je takođerodržana elektroničkim putem,

izjašnjavanjem članova Vijeća u danom roku od L5. do 19' veljače 2021'. godine donijelo
lzmjenu idopunu br.1. Odluke o listitrenera za2O2L godinu (ur.br.L64/21), a na 11. sjednici,
koja je održana redovnim putem 29. ožujka 2o2L. godine donijelo je i lzmjenu i dopunu
br.2. Odluke o listi trenera za 202t. godinu (ur.br.265/2L1.
Vijeće Hoo-a je na svojoj 13' sjednici održanoj 6. svibnja zo21- godine razmatralo novi
prijedlog Radne grupe HOO-a od 23. travnja zOZ1.' godine o daljnjim izmjenama i dopunama
Liste treneraza2o2L. godinu' Vijeće je u cijelosti usvojilo predmetni prijedlog koji se nalazi
u prilogu i čini sastavni dio odluke.
odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjerrjuje se sukladno datumu uvrštenja
trenera iz točke 1. odluke u Program.
Za provedbu odluke zadužuju se odjel za istraživanje i unapređenjerazvojnih programa te
odjel za računovodstvo i financije'
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci

Broj:394/21

Zagreb,6. svibnja 2021. godine
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Prilog:

predsjednik
Hrvatskog olimpijskog odbora
dr. sc. Zlatko Mateša

.(m--

- prijedlog Radne grupe od 23. travnja 2027. godine

Dostaviti: *Hoo:

-

-

odjel za istraživanje i unapređenjerazvojnih progroma

Tajništvo
odjel za računovodstvo i financije
- Odjel za komunikaciju i multimedije
- Odjel plana, analize i nobave
-

*

Hrvatski taekwondo savez
programo

-

putem odjelo za istraživanje i unapređenjerazvojnih

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR
- članovima Vijeća Hoo_a -

Zagreb, 23. travnja 2021.

Predmet: Prijedlog trenera čiji rad sufinancira Hoo u 2021. godini - lzmjena liste za 2oz1.

Poštovani,

Stručna služba Hoo-a zaprimil'a

je zahtjev

NšS-a za uvrštenje/promjenu statusa trenera

u

Programu angažiranja i sufinanciranja rada trenera za?021. godinu:

a

Prijedlog: Hrvatski taekwondo savez: Hrvatski taekwondo savez podnio je zahtjev da se
Dinko Koštić, trener Kristine Tomić (sP 3. mjesto) uvrsti u Program sufinanciranja rada
trenera u kategoriju vrsnih trenera.

ltlišIienie Stručne radne qrupe:
Stručna Radna grupa slaže se s prijedtogom Hrvatskog taekwondo saveza te predtaže

Vijeću Hoo-a da se trener Dinko Koštić uvrsti u Program na listu vrsnih trenera sa
1.5.2021. godine.

Radna grupa

Josip Čop
Zoran štefec
Neven šavora

