PRAVILNIK O IZRADI PRIJEDLOGA ZA NAGRAĐIVANJE DJELATNIH
STRUČNIH SPORTSKIH OSOBA ZA VRHUNSKA SPORTSKA
POSTIGNUĆA
IPC SVJETSKO ATLETSKO PRVENSTVO LONDON 2017

Zagreb, lipanj 2017.

Temeljem Pravilnika Hrvatskog paraolimpijskog odbora o nagrađivanju sportaša i djelatnih
stručnih sportskih osoba za ostvarene izvanredne sportske rezultate od 20. 12. 2013. i Uredbe
Vlade RH o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (u
daljnjem tekstu; Uredba Vlade RH), Upravni odbor Hrvatskog atletskog saveza osoba s
invaliditetom, donosi:

PRAVILNIK O IZRADI PRIJEDLOGA ZA NAGRAĐIVANJE DJELATNIH STRUČNIH SPORTSKIH
OSOBA ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se način postupanja po Pravilniku HPO-a o nagrađivanju sportaša i
djelatnih stručnih sportskih osoba za izvanredne sportske rezultate (u daljnjem tekstu; Pravilnik
HPO) u smislu izrade prijedloga Nacionalnog sportskog saveza osoba s invaliditetom (u
daljnjem tekstu; HASOSI) te dostave istog HPO-u na daljnju proceduru prema nadležnim
institucijama.
Članak 2.
Prijedlog za nagrađivanje djelatnih stručnih sportskih osoba (u daljnjem tekstu; Prijedlog za
nagrađivanje) izrađuje se temeljem odluke Upravnog odbora HASOSI (u daljnjem tekstu; UO
HASOSI).

II.

POSTUPAK ODLUČIVANJA

Članak 3.
Prilikom odlučivanja članovi UO HASOSI dužni su postupati: odgovorno, objektivno,
transparentno te donositi odluke koje su u suglasnosti su s ovim Pravilnikom, Pravilnikom HPO i
Uredbom Vlade RH te njezinim Jedinstvenim uputama.
Članak 4.
1) Sukladno Zakonu o sprečavanju sukoba interesa, osoba koja na bilo koji način sudjeluje u
raspodjeli novčanih nagrada od Vlade RH za ostvarena vrhunska sportska postignuća, ne može
sudjelovati u donošenju odluke o prijedlogu za nagrađivanje odnosno izuzima se od
sudjelovanja u izradi prijedloga.
2) Odluku o izuzimanju pojedinog člana Upravnog odbora pri donošenju odluke o prijedlogu za
nagrađivanje donosi za svaki pojedini predmet Predsjednik HASOSI.
Članak 5.
UO HASOSI u roku od 5 dana po završetku natjecanja donosi odluku o prijedlogu za
nagrađivanje i dostavlja ju Hrvatskom paraolimpijskom odboru.
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III.

DONOŠENJE ODLUKE I KRITERIJ RASPODJELE SREDSTAVA

Članak 6.
1) Matični klub dužan je u Ured HASOSI dostaviti Obrazac prijave trenera i stručnog tima sportaša
(prilog 1) prije potpisivanja ugovora o realizaciji programa Hrvatskog paraolimpijskog odbora
između sportaša i HPO-a ili najmanje 90 dana prije početka natjecanja, ukoliko je sportaš
ostvario uvjete za nastup na EP, SP ili PI, odnosno najkasnije 7 dana prije datuma krajnje prijave
ako se radi o sportašu koji je kasnije ostvario pravo nastupa na natjecanju.
Članak 7.
1) UO HASOSI izrađuje prijedlog za nagrađivanje sukladno Pravilniku HPO, a prema sljedećoj
tablici:
Sportaš

100 % - prema Uredbi Vlade RH

Trener

70 % - dio za djelatne stručne osobe sukladno
Uredbi Vlade RH
Stručni tim reprezentacije na natjecanju 30 % - dio za djelatne stručne osobe sukladno
(izbornik, liječnik, fizioterapeut)
Uredbi Vlade RH
2) Odluku o raspodjeli sredstava UO HASOSI bez odgađanja dostavlja Hrvatskom
paraolimpijskom odboru.

IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a istovremeno prestaje važiti Pravilnik o izradi
prijedloga za nagrađivanje djelatnih stručnih sportskih osoba za vrhunska sportska postignuća
– stručnog tima sportaša od 03. lipnja 2016.
Članak 9.
Tumačenje ovog Pravilnika daje Upravni odbor HASOSI.

Zagreb, 29. 6 2017.

Predsjednik HASOSI:
Juraj Škrtić, v.r.
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HPO
OBRAZAC PRIJAVE TRENERA I STRUČNOG TIMA SPORTAŠA 2015

NSSOI ili Izbornik HPO :
a) PODACI O SPORTAŠU
Ime i prezime

Datum rođenja

Državljanstvo

OIB
Broj putovnice

Mjesto rođenja

Potpis sportaša

Adresa stanovanja

IBAN

Discipline

Banka

Datum i mjesto izdavanja

Datum isteka

MATIČNI KLUB :
Kontakti sportaša: telefon;
mob; e-mail
b) PODACI O ČLANOVIMA STRUČNOG
TIMA SPORTAŠA
Ime i prezime - OIB:

Datum i mjesto podnošenja
prijave :

Funkcija :

U timu od :

IBAN:

Pečat i potpis odgovorne osobe NSSOI ili Izbornika HPO :

Adresa stanovanja;
tel; e-mail :

Potpis :

