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PRAVILNIK
O SUFINANCIRANJU RADA STRUČNIH
KADROVA
(pročišćeni tekst na temelju pročišćenog teksta od
29.12.2019. i izmjena i dopuna od 27.12.2019.)

27.12.2019.

Na osnovu članka 35. Statuta od 03.08.2015. godine (pročišćeni tekst) i članka 28. Pravilnika o
sufinanciranju rada stručnih kadrova u sportskim udrugama Općine Medulin (pročišćeni tekst od
29.12.2017.), Skupština Sportske zajednice Općine Medulin donijela je, na sjednici održanoj
27.12.2019. godine slijedeći

PRAVILNIK
O SUFINANCIRANJU RADA STRUČNIH KADROVA
U SPORTSKIM UDRUGAMA OPĆINE MEDULIN
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Sportska zajednica Općine Medulin (u daljnjem tekstu: SZOM), na temelju zakonskih ovlaštenja
ovim Pravilnikom utvrđuje kriterije i način vrednovanja rada stručnih kadrova u sportskim
udrugama u cilju sufinanciranja njihove djelatnosti.
Članak 2.
Sredstva namijenjena sufinanciranju rada stručnih kadrova osiguravaju se iz Proračuna Općine
Medulin i iz sredstava koja svojom djelatnošću ostvari SZOM.
Članak 3.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se prava, uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu sredstava
namijenjenih za sufinanciranje rada stručnih kadrova u sportskim udrugama Općine Medulin.
Članak 4.
Pod postupkom i načinom za ostvarivanje prava u skladu s ovim Pravilnikom, podrazumijevaju
se sve radnje koje udruga mora u određenim rokovima izvršiti radi stjecanja prava na
vrednovanje i uključivanje programa u postupak za sufinanciranje.

Članak 5.
Plan sufinanciranja rada stručnih kadrova za svaku narednu kalendarsku godinu, raspravlja,
izrađuje i donosi Izvršni odbor SZOM-a na osnovi ovog Pravilnika, a u suradnji sa udrugama
korisnicama.

II. UVJETI ZA SUFINANCIRANJE RADA STRUČNIH KADROVA

Članak 6.
Sportske udruge moraju ispunjavati određene uvjete utvrđene ovim Pravilnikom, glede
ostvarivanja prava sufinanciranja rada vlastitih stručnih kadrova.
Članak 7.
Ad. 1.
Opći uvjeti za stjecanje prava sufinanciranja rada stručnih kadrova, što se tiče sportskih udruga
jesu:
1. da je sportska udruga punopravni član Sportske zajednice Općine Medulin što znači da
ispunjava osnovne uvjete određene Statutom.
2. da udruga redovito ispunjava sve obveze prema SZOM.
3. da se udruga prijavila na poziv SZOM za sufinanciranje djelatnosti u narednoj godini.
4. da se udruga nalazi u prve 3 kategorije prema važećoj Kategorizaciji članica SZOM.
Ad. 2.
Opći uvjeti za stjecanje prava sufinanciranja rada, što se tiče samih kadrova jesu:
5. da osoba posjeduje odgovarajuću licencu izdanu od strane Strukovnog saveza, a priznatu od
strane Središnjeg državnog ureda za šport, za godinu u kojoj će taj rad biti sufinanciran ili
odgovarajući stupanj obrazovanja u sportu u slučaju da strukovni savez nema razrađene kriterije
licenci.
6. da selekcija koju vodi, kroz cijelu godinu sudjeluje u službenim natjecanjima na Županijskom
ili Saveznom nivou.

7. da selekcija koju vodi, provodi aktivnosti (treninge i natjecanja) minimalno 7 mjeseci godišnje
8. ako se radi o pojedinačnom sportu, broj djece koju trenira ne smije biti manji od 20, od kojih
15 mora biti sa prebivalištem u Općini Medulin, starosne dobi djece (članova) do kraja
juniorskog staža, a ovisno o sportu, sportskoj grani odnosno sportskoj disciplini za koju je
registriran. Popis sportaša mora biti potvrđen od strane nacionalnog sportskog saveza.
Članak 8.
Programi sportskih udruga i kadrova koji ne ispunjavaju uvjete iz čl. 7. ovog Pravilnika neće se
sufinancirati.
Članak 9.
Osnovne smjernice određivanja stupnja osposobljenosti trenera su slijedeće:

1. stupanj- VSS ili VŠS sprema Kineziološkog fakulteta sa usmjerenjem određenog sporta.
2. stupanj- VSS ili VŠS sprema Kineziološkog fakulteta bez usmjerenja određenog sporta.
3. stupanj- diploma HOA (Hrvatske Olimpijske akademije) ili Sportskog veleučilišta.
4. stupanj- školovanje za minimalno 3. stupanj u tijeku, a završeno najmanje polovica.
Prilikom određivanja kategorije licence, prednost se daje kriterijima Strukovnih sportskih saveza.
Ukoliko strukovni savez nema razrađene kriterije dobivanja licenci, ili ukoliko barem jedan od
kriterija strukovnog saveza nije stupanj osposobljenosti trenera, kategorija licence određuje se
prema smjernicama Sportske zajednice Općine Medulin.
Članak 10.
Ad. 1.
Rad stručnog kadra sufinancira se na slijedeći način:
- SZOM prikuplja podatke o trenerima, od sportskih udruga koje se nalaze u prve 3 kategorije,
prema važećoj kategorizaciji članica Sportske zajednice Općine Medulin..
- Od udruga se traže slijedeći podaci o trenerima: osobni podaci, licenca, selekcija koju vodi
(popis sportaša), broj treninga tjedno, broj aktivnih mjeseci.
- Dobiveni podaci se obrađuju kako bi se dobio KOEFICIJENT TRENERA

Ad. 2.
Koeficijent trenera izračunava se pomoću slijedećih mjerila:
A. KOEFICIJENT OSPOSOBLJENOSTI
Svaki strukovni savez izdaje određene licence za trenere, ovisno o stupnju osposobljenosti ili
radu u određenom sportu. Kod dodjele koeficijenata uz određene licence mjerodavna je i
primjenjuje se klasifikacija strukovnog saveza.
SZOM licence dijeli u 4 kategorije, te svakoj kategoriji dodjeljuje koeficijent.
1. stupanj- VSS ili VŠS sprema Kineziološkog fakulteta sa usmjerenjem određenog sporta

2,5

2. stupanj- VSS ili VŠS sprema Kineziološkog fakulteta bez usmjerenja određenog sporta

2,0

3. stupanj- diploma HOA (Hr. Olimpijske akademije) ili Sportskog Veleučilišta

1,5

4. stupanj- školovanje za minimalno 3. stupanj u tijeku, a završeno najmanje polovica

1,0

B. KOEFICIJENT ČLANICE
Svakoj članici dodjeljuje se koeficijent, ovisno o važećoj Kategorizaciji članica u SZOM.
Prva kategorija sportova ima koeficijent

1.

Druga kategorija sportova ima koeficijent 0,8.
Treća kategorija sportova ima koeficijent 0,6.
C. KOEFICIJENT RADA
Koeficijent rada dobije se tako da se broj treninga tjedno pomnoži sa brojem mjeseci u kojima se
provodi aktivnost, s time da se broj mjeseci prethodno podijeli sa deset. (primjer: aktivnost se
provodi 9 mjeseci = 0,9, broj treninga tjedno je 3, 0,9 x 3 = 2,7 – Koeficijent rada je 2,7).
Priznaje se najviše deset mjeseci aktivnosti i 4 treninga tjedno. Ako trener vodi dvije ili više
selekcija u klubu, priznaje se najviše 6 treninga tjedno, računaju se sve selekcije.
Bodovi se množe formulom A x B x C, za svakog trenera posebno, te se dobije KOEFICIJENT
TRENERA.
Ad. 3.
Iznos odobren proračunom i financijskim planom za sufinanciranje stručnih kadrova u određenoj
godini, dijeli se sa zbrojem koeficijenata svih trenera, čime se dobije VRIJEDNOST BODA.

Koeficijent pojedinog trenera množi se sa dobivenom vrijednosti boda te se tako dobije godišnji
iznos sredstava za sufinanciranje rada.
Članak 11.
Četvrta kategorija licenci je uvjetna kategorija, tj. sufinancira se samo ako je određeni trener do
01. siječnja godine u kojoj se sufinancira, završio minimalno polovicu školovanja 3. kategorije
za što mora dostaviti potvrdu.
Članak 12.
Ad. 1.
Sufinancira se rad stručnih kadrova u svim uzrastima izuzev seniorskog i veteranskog, osim ako
klub ima omladinski pogon kojeg sačinjavaju minimalno 3 ekipe mlađih uzrasta. U tom
slučaju taj se trener također sufinancira, ali mu se koeficijent licence umanjuje za 0,5 ili jednu
kategoriju, a priznaje mu se najviše 6 treninga tjedno.
Ad. 2.
Trener seniora čiji se rad sufinancira, prema SZOM ima obavezu konstantnog praćenja
nadgledanja rada u omladinskom pogonu kluba.
Članak 13.
Ad. 1.
Trener iz prethodnog članka mora ispunjavati slijedeće uvjete:
- mora raditi sa mlađim uzrastima kroz cijelu godinu.
- selekcija koju vodi mora se natjecati u službenim natjecanjima na Županijskom ili državnom
nivou.
Ad. 2.
Može se sufinancirati najviše jedan trener u određenoj udruzi, pod uvjetom da udruga nema
drugih trenera sa licencom. Maksimalni iznos do kojeg će se sufinancirati rad trenera je
35.000,00 kn.

Članak 14.
Eventualno lažiranje podataka o određenom treneru (licenca, broj treninga, broj mjeseci u kojima
se provode aktivnosti, broj sportaša), biti će sankcionirano uskraćivanjem sufinanciranja za tog
trenera na period od minimalno 6 mjeseci. Svako slijedeće lažiranje podataka od strane iste

udruge u periodu od 3 godine, biti će sankcionirano izostavljanjem cijele udruge iz
sufinanciranja rada stručnih kadrova u slijedećoj kalendarskoj godini. O sankcijama odluku
donosi Izvršni odbor SZOM-a.
Članak 15.
Svaka udruga dužna je do kraja mjeseca siječnja dostaviti IO SZOM-a plan i raspored treniranja,
sa danima u tjednu, satnicom i mjestom održavanja treninga, za svakog njihovog trenera koji je
obuhvaćen sufinanciranjem, radi lakše kontrole njihovog rada od strane SZOM.
Članak 16.
Ad. 1.
Svaka udruga obuhvaćena sufinanciranjem dužna je u najkraćem roku izvijestiti SZOM o svakoj
promjeni u radu stručnog kadra: promjena trenera, selekcije, broja treninga.
Ad. 2.
U slučaju da tijekom kalendarske godine trener iz određenih razloga više nije u mogućnosti
obavljati posao treniranja u nekoj udruzi, biti će izuzet iz daljnjeg sufinanciranja. Udruga ga
može i zamijeniti drugim trenerom, čiji će rad do kraja tekuće godine biti sufinanciran sukladno
njegovoj licenci, ali ne više od njegovog prethodnika.
Ad. 3.
Novi trener nasljeđuje i eventualne sankcije koje je imao njegov prethodnik zbog lažiranja
podataka od strane udruge ili samog trenera.
Članak 17.
Prilikom izrade plana sufinanciranja, uzima se u obzir stanje zatečeno 01. veljače godine za koju
se plan izrađuje/na zadnji dan predaje dokumentacije po natječaju za stručni kadar. U slučaju da
u toku godine dođe do promjene koja povećava broj trenera u udruzi ili koeficijent pojedinog
trenera (nova selekcija, viša kategorija licence), ta promjena će se uzeti u obzir tek u narednoj
godini.
Članak 18.
Izvršni odbor SZOM-a utvrđuje i donosi prijedlog zbirnog programa sufinanciranja najkasnije do
kraja veljače, u godini u kojoj se vrši sufinanciranje.
Odluka Izvršnog odbora SZOM o usvojenom zbirnom programu predstavlja temelj
sufinanciranja rada stručnih kadrova za narednu poslovnu godinu i dostavlja se stručnim
službama Općine Medulin na znanje.

III. IZVRŠAVANJE PROGRAMA

Članak 19.
Sportska udruga koja je obuhvaćena sufinanciranjem, dužna je izvršavati program sukladno
prihvaćenim elementima sufinanciranja.
Članak 20.
Godišnji iznos sredstava za sufinanciranje rada dijeli se sa devet, te se dobivena devetina
prosljeđuje na račun udruzi u kojoj određeni trener djeluje. Udrugama se doznačuju iznosi
(devetine) u slijedećim mjesecima: ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, listopad, studeni,
prosinac. Iznimno, moguće je definirati i drugačiji ritam isplata na temelju suglasnosti
predsjednika SZOM.
Članak 21.
Svaka udruga obuhvaćena sufinanciranjem obavezna je do kraja mjeseca u kojem je primila
iznos za sufinanciranje, naknadu proslijediti treneru u bruto ili neto iznosu. Također, svaka
udruga je dužna do kraja mjeseca dostaviti SZOM-u prethodno dobiveni obrazac na kojem će
svaki trener potpisom potvrditi da je primio navedeni iznos. Dok se to ne dostavi, dotična udruga
neće primati daljnje dotacije za sufinanciranje rada stručnih kadrova.
Članak 22.
Izvršni odbor SZOM-a zadržava pravo da određenoj udruzi uskrati sufinanciranje ako udruga ne
ispunjava mjesečne i godišnje obveze prema SZOM-u.
Članak 23.
Izvršni odbor SZOM-a zadržava pravo da određenom treneru uskrati sufinanciranje ako dotični
nemarno obavlja svoju dužnost, krši Statut ili na neki drugi način svojim ponašanjem narušava
ugled SZOM-a.
Članak 24.
Izvršni odbor SZOM-a zadržava pravo, da u slučaju umanjenja ili povećanja sredstava iz
proračuna Općine Medulin, ili neispunjavanja plana od strane određene udruge, uveća ili umanji
vrijednost boda. Konačni obračun, odnosno podmirenje obveza prema korisniku sredstava iz
plana sufinanciranja, uslijedit će do završetka poslovne godine, za koju se primjenjuje plan.

Članak 25.
Ako se nedvojbeno utvrdi da pojedina udruga nije sredstva namjenski koristila, u narednoj
poslovnoj godini umanjit će joj se sredstva kroz redovne dotacije u visini nenamjenski utrošenih
sredstava, te će se udruzi odrediti daljnje sankcije.

IV. PRIJELAZNE l ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.
Sufinanciranje rada stručnih kadrova, izvršavati će se sukladno odredbama i kriterijima
potvrđenima ovim Pravilnikom, počev od 01. siječnja 2020. godine.
Članak 27.
Prijedlog Pravilnika, njegovih izmjena ili dopuna, utvrđuje Izvršni odbor, a konačni oblik
Pravilnika donosi Skupština SZOM-a. Po donošenju ovog Pravilnika isti se dostavlja na znanje
Načelniku, Općinskom vijeću i stručnim službama Općine Medulin.
Članak 28.
Inicijativu za izmjene ili dopune ovog Pravilnika može pokrenuti Izvršni odbor SZOM-a i
Skupština, te nadležna tijela lokalne samouprave i uprave Općine Medulin na način i u postupku
donošenja Pravilnika.
Članak 29.
Autentična tumačenja odredbi ovog Pravilnika daje Skupština Sportske zajednice Općine
Medulin, a u razdoblju između sjednica Skupštine Izvršni odbor.
Članak 30.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Sportske zajednice Općine
Medulin, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2020. godine.
U Medulinu, 27.12.2019.
Predsjednik SZOM
Bruno Radošević, v.r.

