
 Temeljem  Statuta Plivačkog kluba Pula, Izvršni odbor Plivačkog kluba Pula na 
sjednici održanoj  16. lipnja 2017. donosi 
 
 

PRAVILNIK 
O NAKNADAMA I NAGRADAMA 

 
 

I  UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 Ovim Pravilnikom utvrĎuje se postupak, oblik i način ostvarivanja naknada, 
nagrada, priznanja i drugih prava koje Plivački klub Pula (u daljnjem tekstu: Klub) 
može osigurati, te nadležnost za provoĎenje odredaba ovog Pravilnika. 
 

Članak 2. 
 

 Naknade i nagrade, kao i ostala prava mogu primati članovi Kluba, sportski i 
drugi djelatnici, te sportske i druge organizacije koje su svojim stručnim radovim i 
drugom potporom doprinijeli osobitom značenju razvoja i postignuća Kluba. 
Doprinos napretku kluba posebno je predani rad na unaprijeĎenju uvjeta rada kluba i 
pribavljanje sponzorskih i donatorskih sredstava. 
 

Članak 3. 
 

 Za rad koji je rezultirao poboljšanjem uvjeta djelovanja kluba u 
organizacijskom, tehničkom, stručnom, financijskom ili društveno korisnom smislu 
sudionik može biti nagraĎen plaketom, zahvalnicom, pokalom ili odgovarajućim 
materijalnim darom. 
 

Status, uvjete, kriterije, visinu i vrstu naknada, nagrada i ostalih prava 
utvrĎuje Izvršni odbor Kluba posebnom Odlukom sukladno općim aktima Kluba. 
 
 
II OBLICI NAKNADA I NAGRADA 
 

Članak 4. 
 

1. Naknade 
Pravo na naknade u smislu ovog Pravilnika utvrĎuje se u novčanoj 

vrijednosti za: 

 stručno-sportski i pedagoški rad u Klubu 
 stručno-administrativni rad u Klubu i 
 sportaše Kluba. 

 



Naknade za stručno-sportski i pedagoški rad, te stručno-administraativni rad, 
kao i ostala prava i obveze ureĎuje se temeljem izvršenih rezultata, plana i programa 
kojeg prethodno verificira Izvršni odbor, te mogućnosti Kluba. 
 
 

Članak 5. 
 

 Naknade za sportaše Kluba i ostala prava i obveze ureĎuju se sukladno 
propisima sportskih saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora, te mogućnosti Kluba za 
sve natjecatelje kluba. 
 

Vrste naknada za sportaše su: 

 sportska stipendija, 
 naknada za putne troškove na pripremama i natjecanjima 
 naknada troškova smještaja i prehrane 
 naknada troškova lokalnog prijevoza 

 
Članak 6. 

 
 Za nagraĎivanje postignutog sportskog rezultata utvrĎuju se slijedeći kriteriji 
 

a) bodovanje za poredak 
 
Državna prvenstva 
 

* bodovi  

1. mjesto *60 

2. mjesto *40 

3. mjesto *30 

4. mjesto *15 

5. mjesto *10 

6. mjesto *9 

7. mjesto *8 

8. mjesto *7 

 
 

Regionalno prvenstvo 
 

* bodovi  

1. mjesto *7 

2. mjesto *5 

3. mjesto *4 

 
 
 
 
 



Županijsko prvenstvo 
 

* bodovi  

1. mjesto *4 

2. mjesto *3 

3. mjesto *2 

 
b) bodovanje za rezultat 

 

 50 bodova kao posebna nagrada za isplivan rezultat 
 
 

 Seniori Seniorke MlaĎi 
seniori 

MlaĎe 
seniorke 

Juniori Juniorke MlaĎi 
juniori 

MlaĎe 
juniorke 

kadeti kadetkinje 

HPS 
bodovi 

700 650 600 580 550 530 510 480 460 430 

 
 
 

c) bodovanje za nastup u mladoj reprezentaciji, reprezentaciji ili na velikim 
meĎunarodnim priredbama (Mediteranske igre, Alpe Jadran, EYOF-u...) 

 

Seniori Juniori ml.juniori kadeti 

*200 *150 *100 *50 

 
 

d) bodovanje za oboren državni rekord 
 

Seniori Juniori ml.juniori kadeti 

*200 *150 *100 *50 

 
U slučaju obaranja rekorda u štafeti nagrada se dijeli na 4 dijela. 

 
     e) bodovaje za isplivani limit 30 bodova 
 
     f)  bodovanje za najvrijedniji klupski rezultat 50 bodova 
 
  
 

Članak 7 
Bodovanje prema Kriterijima provodi se jednom godišnje, po završetku 

natjecateljske sezone.  
Bodovanje su za svoje plivače, dužni izvršiti treneri, najkasnije do 01.09. 

tekuće godine za prethodnu natjecateljsku sezonu. 
Verifikaciju bodovanja i utvrĎivanje konačnih iznosa koji pripadaju plivačima 

vrši tročlana Komisija za nagraĎivanje plivača izabrana od strane Izvršni odbora. 
Komisija je dužna objaviti na oglasnoj ploči Kluba konačnu bodovnu listu, najkasnije 
do 01.10. tekuće godine.  



Bodovna lista, koju utvrdi Komisija, konačna je i na nju nema prava prigovora. 
 
 

Članak 8. 
 

Skupština kluba, ovisno o financijskoj situaciji kluba, donosi odluku o visini 
ukupnog financijskog iznosa nagradnog fonda za pojedinu godinu. Na temelju 
utvrĎenog iznosa te izvršenog bodovanja po Kriterijima, odreĎuje se financijski iznos 
nagrade koju je pojedini plivač ostvario. Financijski iznos nagrade koju je pojedini 
plivač ostvario izračunava se tako da se broj bodova, koji je plivač ostvario prema 
Kriterijima množi s vrijednosti boda za pojedinu sezonu. 

 
Vrijednost boda utvrĎuje se tako da se ukupni iznos nagradnog fonda u 

kunama, koji je utvrdila Skupština kluba, podijeli sa ukupnim zbrojem bodova koji su 
po Kriterijima pripali svim plivačima. Vrijednost boda iskazuje se u Kn/bod.  

 
 
 

Članak 9. 
 

Klub će svoju obvezu prema plivaču izvršiti tijekom slijedeće natjecateljske 
sezone. 

Klub svoju obvezu prema plivaču neće izvršiti u novcu, već sufinanciranjem 
natjecanja, priprema, vitaminizacije, kupnje sportske opreme.  

 
 
 
 
       PREDSJEDNIK 
 
        Damir Bijelić 

 
 

 

 

 

 


