
HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR
VIJEĆE
Urudžbeni broj: 680/10
Zagreb, 18. svibnja 2010.

Temeljem članka 53. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora, Vijeće je na svojoj 14. sjednici 
održanoj 6. svibnja 2010. godine donijelo

Pravila za provedbu programa
„Od športske škole do olimpijskih igara“

I. Temeljne odredbe
1. Program „Od športske škole do olimpijskih igara“ (dalje u tekstu: program) provodi 

se sa svrhom poticanja razvoja športa u zajednicama. Program se provodi u 
suradnji sa športskim zajednicama koje prate i podupiru unapređenje rada s djecom 
u športskim klubovima.

2. Hrvatski olimpijski odbor potiče razvoj športa u zajednicama na način da dodjeljuje 
inicijalnu novčanu potporu onim športskim klubovima koji planski provode aktivnosti
usmjerene na zadržavanje postojećeg ili povećanje broja športaša, poticanje 
razvoja športa i sl.

3. Ovim programom potiče se razvoj športa u zajednicama.

II. Korisnici programa
4. Korisnici ovog programa mogu biti športski klubovi koji kontinuirano, tijekom čitave 

godine rade sa športašima do 16 godina starosti koji su registrirani u športskom 
klubu i natječu se za svoj športski klub.

5. Da bi predloženi korisnik mogao ući u razmatranje za dodjelu novčane potpore, 
mora zadovoljiti sljedeće preduvjete:

 športski klub mora imati amaterski status;
 športski klub mora biti registriran za obavljanje športske djelatnosti 

sudjelovanja u športskim natjecanjima:
 športski klub mora biti učlanjen u nacionalni športski savez – punopravnu 

članicu Hrvatskog olimpijskog odbora;
 športski klub mora biti učlanjen u gradsku ili općinsku športsku zajednicu 

koja je član županijske športske zajednice – punopravne članice Hrvatskog 
olimpijskog odbora, odnosno ako se radi o manjoj sredini ovaj uvjet se 
smatra ispunjenim ako je športski klub – kandidat za korištenje programa  
član pripadajućeg saveza istog športa grada i/ili županije, a koji je učlanjen u 
pripadajuću športsku zajednicu.

III. Predlagač korisnika
6. Športske zajednice (dalje u tekstu: predlagač) predlažu korisnike ovog programa 

Hrvatskom olimpijskom odboru.

IV. Postupak za uvrštenje korisnika u program
7. Odluku o uvrštenju korisnika u program donosi Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora 

na prijedlog radne grupe Stručne službe Hrvatskog olimpijskog odbora, te na 
temelju Pravila za provedbu ovog programa i visine planiranih financijskih sredstava 
u godišnjem proračunu Hrvatskog olimpijskog odbora za realizaciju ovog programa.

8. Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora pri donošenju svoje odluke uvažava sljedeće 
posebnosti: 
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 ravnomjerni razvoj športa u svim dijelovima Republike Hrvatske;
 razvoj športova koji su specifični za određenu hrvatsku regiju;
 revitalizacija športova u mjestima koja su po njima nekad bila prepoznatljiva;
 razvoj športa na otocima;
 razvoj športa na područjima posebne državne skrbi;
 razvoj športa u gradovima Kninu i Vukovaru;
 razvoj športa u ruralnim sredinama.

9. Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora može u iznimnim slučajevima donijeti odluku 
da se u ovaj program uvrste korisnici koji ne udovoljavaju Pravilima za provedbu 
ovog programa, te u takvom slučaju donosi poseban zaključak s obrazloženjem.

10.Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora ne može odobriti programski zahtjev za 
korisnika koji je primio novčanu potporu Hrvatskog olimpijskog odbora u posljednje 
4 godine u okviru bilo kojeg programa Ureda za programe lokalnog športa 
Hrvatskog olimpijskog odbora.

V. Programski zahtjev
11.Predlagač dostavlja programski zahtjev Hrvatskom olimpijskom odboru.
12.Programski zahtjev mora sadržavati sljedeću programsku dokumentaciju:

 obrasce Hrvatskog olimpijskog odbora,
 ponudu koja nije starija od 10 dana i važeća je minimalno 90 dana.

13.Neće se razmatrati programski zahtjevi koji nisu pripremljeni u skladu s bilo kojom 
odredbom ovih Pravila, kao ni nepotpuni, netočni programski zahtjevi, te programski 
zahtjevi koji nisu dostavljeni u propisanom roku.

VI. Namjena novčane potpore
14.Novčana potpora odobrava se namjenski za:

 športsku odjeću,
 športsku obuću,
 športske proizvode, rekvizite i opremu.

VII. Iznos novčane potpore
15.Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora određuje iznos novčane potpore koja se 

dodjeljuje korisnicima. 
16.Pojedinačna potpora može iznositi najviše 50.000,00 kuna sa PDV-om.
17.Troškovnik može iznositi najviše 50.000,00 kuna sa PDV-om.
18.Novčana potpora koja se odobrava za nabavu športske odjeće i obuće može 

iznositi najviše 25% od ukupnog iznosa troškovnika sa PDV-om.

VIII. Financijska realizacija programa
19.Hrvatski olimpijski odbor vodi financijsku realizaciju odobrenih programskih zahtjeva 

temeljem ugovora o asignaciji i računa koji dobavljač ispostavlja temeljem odobrene 
ponude.

20.U slučaju više sile Ured za programe lokalnog športa, uz suglasnost Glavnog 
tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, može odobriti izmjene u odnosu na odobrenu 
ponudu.

21.Temeljem mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (klasa: 406-
01/09-01/271, urbroj: 526-15-01-02/1-09-2 od 24. srpnja 2009. godine), dodjela 
sredstava Hrvatskog olimpijskog odbora lokalnim razinama niti plaćanje obveza 
Hrvatskog olimpijskog odbora nisu predmet Zakona o javnoj nabavi.
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IX. Nadzor nad provedbom programa
22.Športska zajednica ima dužnost i obavezu provjeriti istinitost navoda u 

programskom zahtjevu i tek kad utvrdi da je sve u redu pristupiti razmatranju istoga 
i njegovom kandidiranju prema Hrvatskom olimpijskom odboru.

23.Športska zajednica ima dužnost i obavezu nadzirati provedbu programa kojemu je 
odobrena novčana potpora.

24.Športska zajednica ima dužnost i obavezu dostaviti izvješće o ostvarenim 
rezultatima u propisanom roku i na način koji odredi Hrvatski olimpijski odbor.

X. Posljedice kršenja Pravila
25.Posljedice kršenja Pravila su mjere prema prekršiteljima.
26.Hrvatski olimpijski odbor ne izriče kaznu prekršiteljima Pravila nego se sustav mjera 

aktivira automatski.
27.Prema prekršiteljima Pravila aktiviraju se sljedeće mjere:

- predlagač gubi pravo na sudjelovanje u programima Hrvatskog olimpijskog 
odbora sljedeće dvije proračunske godine;

- korisnik gubi pravo na sudjelovanje u programima Hrvatskog olimpijskog odbora 
sljedećih 6 proračunskih godina.

28.Gubitak prava na sudjelovanje u programima Hrvatskog olimpijskog odbora znači 
da prekršitelj u utvrđenom razdoblju ne može dobiti bilo kakav vid potpore, novčane 
ili materijalne, kroz bilo koji program Ureda za programe lokalnog športa Hrvatskog 
olimpijskog odbora.

29.Hrvatski olimpijski odbor ne utvrđuje individualnu krivnju nego se mjere aktiviraju 
istovremeno prema predlagaču i korisniku.

XI. Prijelazne i završne odredbe
30.Hrvatski olimpijski odbor ne razmatra prigovore ili žalbe na odluke koje donosi.
31.Za primjenu ovih Pravila, davanje naputaka o njihovoj primjeni, te stručnu i 

administrativnu provedbu poslova i zadaća u vezi ovih Pravila, zadužen je Ured za 
programe lokalnog športa Hrvatskog olimpijskog odbora.

32.Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 1. siječnja 
2010. godine. 

   Predsjednik
Hrvatskog olimpijskog odbora

            Zlatko Mateša 
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Pravila za provedbu programa


 „Od športske škole do olimpijskih igara“


I. Temeljne odredbe


1. Program „Od športske škole do olimpijskih igara“ (dalje u tekstu: program) provodi se sa svrhom poticanja razvoja športa u zajednicama. Program se provodi u suradnji sa športskim zajednicama koje prate i podupiru unapređenje rada s djecom u športskim klubovima.

2. Hrvatski olimpijski odbor potiče razvoj športa u zajednicama na način da dodjeljuje inicijalnu novčanu potporu onim športskim klubovima koji planski provode aktivnosti usmjerene na zadržavanje postojećeg ili povećanje broja športaša, poticanje razvoja športa i sl.

3. Ovim programom potiče se razvoj športa u zajednicama.


II. Korisnici programa


4. Korisnici ovog programa mogu biti športski klubovi koji kontinuirano, tijekom čitave godine rade sa športašima do 16 godina starosti koji su registrirani u športskom klubu i natječu se za svoj športski klub.


5. Da bi predloženi korisnik mogao ući u razmatranje za dodjelu novčane potpore, mora zadovoljiti sljedeće preduvjete:


· športski klub mora imati amaterski status;


· športski klub mora biti registriran za obavljanje športske djelatnosti sudjelovanja u športskim natjecanjima:


· športski klub mora biti učlanjen u nacionalni športski savez – punopravnu članicu Hrvatskog olimpijskog odbora;


· športski klub mora biti učlanjen u gradsku ili općinsku športsku zajednicu koja je član županijske športske zajednice – punopravne članice Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno ako se radi o manjoj sredini ovaj uvjet se smatra ispunjenim ako je športski klub – kandidat za korištenje programa  član pripadajućeg saveza istog športa grada i/ili županije, a koji je učlanjen u pripadajuću športsku zajednicu.

III. Predlagač korisnika


6. Športske zajednice (dalje u tekstu: predlagač) predlažu korisnike ovog programa Hrvatskom olimpijskom odboru.


IV. Postupak za uvrštenje korisnika u program


7. Odluku o uvrštenju korisnika u program donosi Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora na prijedlog radne grupe Stručne službe Hrvatskog olimpijskog odbora, te na temelju Pravila za provedbu ovog programa i visine planiranih financijskih sredstava u godišnjem proračunu Hrvatskog olimpijskog odbora za realizaciju ovog programa.


8. Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora pri donošenju svoje odluke uvažava sljedeće posebnosti: 


· ravnomjerni razvoj športa u svim dijelovima Republike Hrvatske;


· razvoj športova koji su specifični za određenu hrvatsku regiju;


· revitalizacija športova u mjestima koja su po njima nekad bila prepoznatljiva;


· razvoj športa na otocima;


· razvoj športa na područjima posebne državne skrbi;

· razvoj športa u gradovima Kninu i Vukovaru;

· razvoj športa u ruralnim sredinama.


9. Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora može u iznimnim slučajevima donijeti odluku da se u ovaj program uvrste korisnici koji ne udovoljavaju Pravilima za provedbu ovog programa, te u takvom slučaju donosi poseban zaključak s obrazloženjem.


10. Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora ne može odobriti programski zahtjev za korisnika koji je primio novčanu potporu Hrvatskog olimpijskog odbora u posljednje 4 godine u okviru bilo kojeg programa Ureda za programe lokalnog športa Hrvatskog olimpijskog odbora.

V. Programski zahtjev


11. Predlagač dostavlja programski zahtjev Hrvatskom olimpijskom odboru.


12. Programski zahtjev mora sadržavati sljedeću programsku dokumentaciju:


· obrasce Hrvatskog olimpijskog odbora,


· ponudu koja nije starija od 10 dana i važeća je minimalno 90 dana.


13. Neće se razmatrati programski zahtjevi koji nisu pripremljeni u skladu s bilo kojom odredbom ovih Pravila, kao ni nepotpuni, netočni programski zahtjevi, te programski zahtjevi koji nisu dostavljeni u propisanom roku.

VI. Namjena novčane potpore


14. Novčana potpora odobrava se namjenski za:


· športsku odjeću,


· športsku obuću,


· športske proizvode, rekvizite i opremu.


VII. Iznos novčane potpore


15. Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora određuje iznos novčane potpore koja se dodjeljuje korisnicima. 


16. Pojedinačna potpora može iznositi najviše 50.000,00 kuna sa PDV-om.


17. Troškovnik može iznositi najviše 50.000,00 kuna sa PDV-om.

18. Novčana potpora koja se odobrava za nabavu športske odjeće i obuće može iznositi najviše 25% od ukupnog iznosa troškovnika sa PDV-om.

VIII. Financijska realizacija programa


19. Hrvatski olimpijski odbor vodi financijsku realizaciju odobrenih programskih zahtjeva temeljem ugovora o asignaciji i računa koji dobavljač ispostavlja temeljem odobrene ponude.


20. U slučaju više sile Ured za programe lokalnog športa, uz suglasnost Glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, može odobriti izmjene u odnosu na odobrenu ponudu.


21. Temeljem mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (klasa: 406-01/09-01/271, urbroj: 526-15-01-02/1-09-2 od 24. srpnja 2009. godine), dodjela sredstava Hrvatskog olimpijskog odbora lokalnim razinama niti plaćanje obveza Hrvatskog olimpijskog odbora nisu predmet Zakona o javnoj nabavi.


IX. Nadzor nad provedbom programa


22. Športska zajednica ima dužnost i obavezu provjeriti istinitost navoda u programskom zahtjevu i tek kad utvrdi da je sve u redu pristupiti razmatranju istoga i njegovom kandidiranju prema Hrvatskom olimpijskom odboru.


23. Športska zajednica ima dužnost i obavezu nadzirati provedbu programa kojemu je odobrena novčana potpora.


24. Športska zajednica ima dužnost i obavezu dostaviti izvješće o ostvarenim rezultatima u propisanom roku i na način koji odredi Hrvatski olimpijski odbor.


X. Posljedice kršenja Pravila


25. Posljedice kršenja Pravila su mjere prema prekršiteljima.


26. Hrvatski olimpijski odbor ne izriče kaznu prekršiteljima Pravila nego se sustav mjera aktivira automatski.


27. Prema prekršiteljima Pravila aktiviraju se sljedeće mjere:


· predlagač gubi pravo na sudjelovanje u programima Hrvatskog olimpijskog odbora sljedeće dvije proračunske godine;


· korisnik gubi pravo na sudjelovanje u programima Hrvatskog olimpijskog odbora sljedećih 6 proračunskih godina.


28. Gubitak prava na sudjelovanje u programima Hrvatskog olimpijskog odbora znači da prekršitelj u utvrđenom razdoblju ne može dobiti bilo kakav vid potpore, novčane ili materijalne, kroz bilo koji program Ureda za programe lokalnog športa Hrvatskog olimpijskog odbora.


29. Hrvatski olimpijski odbor ne utvrđuje individualnu krivnju nego se mjere aktiviraju istovremeno prema predlagaču i korisniku.


XI. Prijelazne i završne odredbe


30. Hrvatski olimpijski odbor ne razmatra prigovore ili žalbe na odluke koje donosi.


31. Za primjenu ovih Pravila, davanje naputaka o njihovoj primjeni, te stručnu i administrativnu provedbu poslova i zadaća u vezi ovih Pravila, zadužen je Ured za programe lokalnog športa Hrvatskog olimpijskog odbora.


32. Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 1. siječnja 2010. godine. 


   Predsjednik


Hrvatskog olimpijskog odbora


            Zlatko Mateša 
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