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Zagreb, 6. 7. 2020. 

 

Na temelju Odluke o zapošljavanju i angažiranju trenera i voditelja sportska poduke HASOSI u okviru 

Projekta jačanja kapaciteta i stručnog rada HPO-a i Nacionalnih sportskih saveza osoba s 

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

HASOSI) donio je: 

 

ODLUKU 
O IMENOVANJU KOORDINATORA TRENERA I VODIETLJA SPORTSKE PODUKE U PROJEKTU JAČANJA 

KAPACITETA I STRUČNOG RADA HASOSI 

 

1.  Za poslove koordinacije planiranja i izvršavanja poslova, te evaluacije radnih zadataka i ciljeva 

vezanih uz provedbu operativnih programa rada imenovanih trenera i voditelja u Projektu jačanja 

kapaciteta i stručnog rada HASOSI, imenuje se predsjednik Stručne komisije HASOSI g. Damjan Sedić 

iz Zagreba.  

 

2.  Zadužuje se imenovani koordinator iz Točke 1. ove Odluke redovito pratiti tijek izvršavanja 

radnih zadataka, kao i učinaka trenera odnosno voditelja sportske poduke te ih, po potrebi, 

usmjeravati i savjetovati s ciljem ispunjenja ugovornih obveza.  

 

3.  Imenovani koordinator iz Točke 1. ove Odluke odgovorna je osoba za pravovremeno 

podnošenje prema HPO-u: 

 tromjesečnog programskog izvješća, 

 tromjesečnog izvješća o ostvarivanju ciljeva utvrđenih programom stručnog rada koji 

obuhvaća sve zaposlene trenere i voditelja, 

 godišnje evaluacije učinaka i sportskih rezultata ostvarenih provedbom programa stručnog 

rada zaposlenih trenera i voditelja. 

 

Obrazloženje 

Uzimajući u obzir radne zadatke, ciljeve i predmet rada zaposlenih trenera odnosno i angažiranog 

voditelja sportske poduke te činjenicu da se isti uključuju u sustav para atletike sa aspekta stručnih 

poslova u sportu, po prirodi stvari nameće se potrebe koordinacije i evaluacije njihovih radnih 

učinaka. Poštivajući stručna tijela i njihovu hijerarhiju unutar Hrvatskog atletskog saveza osoba s 

invaliditetom, Upravni odbor HASOSI donosi odluku o koordinatoru imenovanih stručnih djelatnika u 

Projektu jačanja kapaciteta i stručnog rada HASOSI kako stoji u izrijeci Točke 1. ove Odluke.  

 

Zagreb, 6. srpnja 2020.  Predsjednik HASOSI: 

 izv.prof.dr.sc. Tomislav Krističević 
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