
Na osnovi članka 28 . Statuta Samoborskog športskog saveza Skupština Samoborskog športskog 

saveza na sjednici održanoj 17. ožujka 2016. 

PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU ŠKOLOVANJA I USAVRŠAVANJU STRUČNIH KADROVA U SPORTU 

GRADA SAMOBORA 

 

I OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Samoborski športski savez ovim Pravilnikom utvrđuje način i uvjete za stjecanje prava sufinanciranja 

školovanja i usavršavanja potrebitih stručnih kadrova za sportske udruge grada Samobora. 

Članak 2. 

Prema ovom Pravilniku pravo na sufinanciranje školovanja i usavršavanja stručnih kadrova imaju sve 

sportske udruge uredno registrirane kao članice Samoborskog športskog saveza, a koje su izvršile sve 

obveze prema Samoborskom športskom savezu  u skladu sa Statutom i prijavile su se na raspisani 

Natječaj od strane Saveza. 

Članak 3. 

Pravo na sufinanciranje imaju sportske udruge koje se na propisano objavljeni natječaj prijave sa 

svojim kandidatom. 

Članak 4. 

Sufinanciranje stručnih kadrova vršiti će se u nekoliko razina: 

- školovanje trenera 

-  školovanje osoba osposobljenih za rad u športu 

- školovanje osoba koje sudjeluju u organiziranju i vođenju sportskog natjecanja 

- obvezno stručno usavršavanje trenera 

Članak 5. 

Školovanje za stjecanje trenerskih zvanja vrši se posredstvom Hrvatske olimpijske akademije HOO-

a(trenerski seminari i tečajevi), Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilišta – odjel za 

izobrazbu trenera, odnosno Zakonom nadležnih institucija. 

Članak 6. 

Za svaku godinu posebno se, na osnovi pristiglih pismenih zahtjeva sportskih udruga, utvrđuje 

Program sufinanciranja školovanja stručnih kadrova u sportu u skladu sa potrebama i prioritetima 

pojedine sportske grane i financijskim mogućnostima za tekuću godinu, uvažavajući pri tome sve 

specifičnosti pojedinog sporta. 

 



Članak 7. 

Svi pristigli zahtjevi razmatrati će se na sjednici stručnog tijela Saveza (Povjerenstva) koje će predložiti 

Izvršnom odboru Program sufinanciranja školovanja i usavršavanja kadrova za tekuću godinu kako 

broj kandidata, tako i po sportovima uvažavajući potrebe i mogućnosti Saveza i udruga. 

 

II VISINA SUFINANCIRANJA 

Članak 8. 

Školovanje za zvanje trenera sufinancira se u iznosu od najviše 50% školarine uz uvjet da postoji 

ugovor između polaznika i saveza, odnosno kluba. Ugovorom se moraju definirati odnosi između 

polaznika i kluba, odnosno saveza u smislu obveze završavanja započetog studija od strane polaznika, 

te aktivnog sudjelovanja polaznika u radu kluba ili saveza tijekom školovanja. 

Članak 9. 

Školovanje osoba osposobljenih za rad u sportu te školovanje osoba koje sudjeluju u organiziranju i 

vođenju sportskog natjecanja, sufinancira se u iznosu od najviše 30 % školarine odnosno cijene 

tečaja, odnosno u skladu s mogućnostima proračuna Saveza namijenjenih za tu svrhu. 

Članak 10. 

Obvezno stručno usavršavanja u Samoboru kojima će nositelj organizacije biti Savez sufinancirat će se 

namjenski za usluge predavača, najma objekta i druge tehničke usluge. 

Članak 11. 

Obvezno stručno usavršavanje izvan Samobora sufinancirat će se namjenski za troškove kotizacije i 

prijevoza u skladu sa propisima. 

Članak 12. 

Svaki polaznik više trenerske škole nakon završenog pojedinačnog semestra za dobivanje sredstava u 

slijedećem, morati će Savezu dostaviti pismenu potvrdu o uspješno okončanom prethodnom 

semestru. 

Članak 13. 

Organizacija bilo kojeg oblika stručnog usavršavanja pretpostavlja zahtjev koji će sadržavati: 

- svrhu seminara, savjetovanja ili tečaja 

- broj sudionika 

- naziv teme i predavača 

- specifikaciju troškova i prihoda 

 

 



Članak 14. 

Ovaj Pravilnik donosi Skupština Samoborskog športskog saveza u skladu sa člankom 14. Statuta na 

prijedlog Izvršnog odbora Saveza. Izmjene i dopune Pravilnika vrše se na način i u postupku koji je 

propisan za njegovo donošenje. 

 

Članak 15. 

Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja. 

 

Samobor, -----2016.  

 

Predsjednik: 

Miro Kelečić 


