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Zagreb, 22. 2. 2021. 
 
Na temelju provedenog natječaja za jačanje stručnog rada Hrvatskog paraolimpijskog odbora (dalje u 
tekstu: HPO) od 27. 11. 2020. godine, te prijave Hrvatskog atletskog saveza osoba s invaliditetom 
(dalje u tekstu: HASOSI) na predmetni natječaj i Odluke Izvršnog odbora HPO o prihvaćanju prijave, 
Upravni odbor HASOSI donosi: 

 
ODLUKU 

O PRIJEMU U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME 
 

1. Na mjesto Trenera u radni odnos s punim radnim vremenom primaju se:  
 - gđa. TINA ŠIMEK iz Velike Gorice, 
 - g. IVAN RADEŠIĆ iz Pule.  
 
2. Treneri iz Točke 1. ove Odluke započinju s radom dana 1. ožujka 2021.  
 
4. Razdoblje na koje se ugovori o radu s trenerima iz Točke 1. ove Odluke sklapaju jest godinu 
dana odnosno od 1. 3. 2021. do 28. 2. 2022. godine. 
 
5. S klubovima, koji su, u smislu osiguravanja odgovarajućih materijalno-tehničkih uvjeta za 
provedbu projekta, u prijavi na natječaj podržali imenovane trenere iz Točke 1. ove Odluke, sklopit će 
se Ugovor o poslovno-sportskoj suradnji, kao preduvjet za provođenje projekta.  
 
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 
 

Obrazloženje 
Na temelju provedenog natječaja za jačanje stručnog rada HPO-a od 27. studenoga 2020. godine, kao 
prihvatljiv prijavitelj HASOSI je objavio otvoreni poziv svim zainteresiranim osobama putem svoje 
službene mrežne stranice. Na poziv se odazvalo dvoje kandidata za koje se, u postupku utvrđivanja 
udovoljavanja formalnih uvjeta raspisanog natječaja, utvrđuje pozitivno činjenično stanje te se 
podnosi prijava HPO-u za sudjelovanje u natječaju. Temeljem Odluke Izvršnog odbora HPO o 
prihvaćanju prijave HASOSI u cijelosti, HASOSI donosi Odluku o prijemu u radni odnos kako stoji u 
izrijeci ove Odluke.  
 
 
Zagreb, 22. veljače 2021.  Predsjednik HASOSI: 
 izv.prof.dr.sc. Tomislav Krističević, v.r. 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Imenovanim kandidatima, 
2. Hrvatski paraolimpijski odbor, 
3. Arhiva, ovdje 
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