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Ur.broj: 222-20 

Zagreb, 6. 7. 2020. 

 

Na temelju provedenog javnog natječaja o zaposlenju i/ili angažiranju trenera i voditelja sportske 

poduke, Upravni odbor Hrvatskog atletskog saveza osoba s invaliditetom (dalje u tekstu: HASOSI) 

donio je: 

ODLUKU 
O ZAPOŠLJAVANJU I ANGAŽIRANJU TRENERA I VODITELJA SPORTSKE PODUKE 

 

1. Na mjesto Trenera u radni odnos s punim radnim vremenom primaju se:  

 - gđa. ANITA MILETIĆ iz Zagreba, 

 - g. DRAŽEN DAVIDOVIĆ iz Đakova.  

 

2.  Na mjesto Voditelja sportske poduke na ugovor o djelu prima se: 

 - g. HRVOJ CIK iz Zagreba.  

 

3. Treneri iz Točke 1. i Voditelj sportske poduke iz Točke 2. ove Odluke započinju s radom dana 

13. srpnja 2020.  

 

4. Razdoblje na koje se ugovori o radu s trenerima iz Točke 1., kao i ugovor o djelu s Voditeljem 

sportske poduke iz Točke 2. ove Odluke sklapaju jest godinu dana odnosno od 13. 7. 2020. do 12. 7. 

2021. godine. 

 

Obrazloženje 

Na temelju Odluke Hrvatskog paraolimpijskog odbora o sufinanciranju stručnog rada temeljem 

provedenog natječaja za unapređenje rada Hrvatskog paraolimpijskog odbora od 6. 12. 2019. 

(Ur.broj: 525/2019) i djelomično prihvaćenog programa financiranja stručnog rada Hrvatskog 

atletskog saveza osoba s invaliditetom (dalje u tekstu; HASOSI) odnosno prihvaćenog financiranja dva 

trenera i jednog voditelja sportske poduke, HASOSI u siječnju 2020. godine raspisuje javni natječaj 

temeljem kojega, sukladno usvojenim rezultatima natječaja, donosi predmetnu Odluku o primanju u 

radni odnos u punom radnom vremenu dvoje trenera kako stoji u izrijeci Točke 1. ove Odluke, te 

angažira jednu osobu u svojstvu voditelja sportske poduke koja će za HASOSI, kao naručitelja, 

sukladno ugovor u djelu, obavljati stručne poslove u sportu a temeljem stručnih kvalifikacija koje 

posjeduje prema Zakonu o sportu. Donošenje predmetne Odluke svojevremeno je obustavljeno 

temeljem obavijesti HPO-a o privremenoj obustavi Projekta jačanja kapaciteta i stručno rada HPO 

zbog pandemije izazvane virusom Covid-19 te odluke Vlade RH o privremenoj zabrani novih 

zapošljavanja u javnom sektoru.   

 

Zagreb, 6. srpnja 2020.  Predsjednik HASOSI: 

 izv.prof.dr.sc. Tomislav Krističević, v.r. 
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