PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA SUFINANCIRANJE AMATERSKIH
SPORTSKIH UDRUGA ČLANICA ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA
GRADA BELIŠĆA

Izvršni odbor Zajednice športskih udruga grada Belišća na svojoj 42. sjednici održanoj dana 14.
siječnja 2022. godine, temeljem članka 59. točka 2. Statuta ZŠU grada Belišća, donosi

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA SUFINANCIRANJE AMATERSKIH SPORTSKIH
UDRUGA ČLANICA ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA BELIŠĆA

1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se način sufinanciranja sportskih Udruga s područja grada Belišća koje
su članice Zajednice športskih udruga grada Belišća (u nastavku Zajednica).
Članak 2.
Zajednica će sufinancirati sljedeće aktivnosti:
Sportska natjecanja i funkcioniranje registriranih sportskih udruga,
Sportska natjecanja kod djece i mladih,
Djelovanje sportskih udruga osoba s invaliditetom,
Dodjelu sportskih stipendija i jednokratnih naknada za darovite sportaše grada Belišća.
Članak 3.
Sportska Udruga, članica Zajednice može ostvarivati sredstva prema ovom Pravilniku uz
sljedeće preduvjete:
mora biti organizirana i registrirana u skladu sa Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu,
mora biti udružena u Zajednicu športskih udruga grada Belišća,
mora biti članica strukovnog sportskog saveza, ako u toj grani postoji,
mora nastupati u natjecanju, prema sustavu natjecanja državnog ili regionalnog strukovnog
saveza ili se kao Udruga baviti rekreativnim sportom,
osim seniorske mora imati i mlađe kategorije natjecatelja ukoliko je to propisano rangom
natjecanja,
mora na zahtjev Gradske uprave i Zajednice športskih udruga grada Belišća dostaviti
financijska izvješća o načinu utroška dobivenih sredstava i drugu dokumentaciju potrebnu za rad
Zajednice
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1.1.
SUFINANCIRANJE
SPORTSKIH
REGISTRIRANIH SPORTSKIH UDRUGA

NATJECANJA

I

FUNKCIONIRANJE

Članak 4.
Sredstva Zajednice za sportska natjecanja i funkcioniranje registriranih sportskih udruga strogo su
namjenska sredstva i koriste se isključivo za sufinanciranje:

troškova službenih natjecanja prema kalendaru nacionalnih saveza (prvenstvo i kup), a
odnose se na:
troškove prema savezima (kotizacije, članarine, registracije, licence - trenera,
službenih osoba i sl.);
- troškove organizacije domaćih utakmica i natjecanja (sudačke i delegatske pristojbe,
prijevoz i dnevnice sudaca i delegata, pristojbe pomoćnih sudaca i drugih službenih
osoba prema propozicijama),
- troškove prijevoza za gostujuće utakmice i natjecanja,
- troškove smještaja i prehrane za gostujuće utakmice i natjecanja u visini stvarnih
troškova uz predočenje računa /raspored natjecanja, poziv/
- troškovi reprezentacije tijekom cijele godine mogu se iskoristiti u ukupnom iznosu
ne većem od 10% odobrenih financijskih sredstava za tekuću godinu
2. troškova stručnog rada – trenera,
3. naknada prema pozitivnim zakonskim propisima,
4. troškova nabavke neophodne opreme, rekvizita i sl.
-

Članak 5.
Sredstva Zajednice će se članicama raspoređivati prema sljedećim kriterijima, temeljem kojih će
iste ostvariti određeni broj bodova koji će odrediti iznos doznake financijskih sredstava za tekuću
godinu.
Utvrđuju se sljedeći kriteriji:
1. Broj kategorija u natjecanju - broj bodova se određuje prema broju, vrsti selekcije koja se
natječe, kao i o broju igrača - natjecatelja u selekciji.
2. Broj nastupa u natjecanju - broj bodova se određuje prema broju nastupa kluba ili načinu
organiziranog natjecanja liga sustav ili turnirski, pojedinačno ili ekipno.
3. Rang natjecanja - broj bodova se određuje prema visini ranga u kojem se klub natječe, kao i
prema broju sudionika tog natjecanja na razini Republike Hrvatske.
4. Treninzi - broj bodova se određuje prema broju selekcija i ukupnom broju trenažnih procesa koji
se provode prema utvrđenom planu i programu rada.
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5. Održavanje terena, objekata i opreme - broj bodova se određuje prema troškovima koje klub –
sportska udruga tijekom natjecateljske godine snosi sam za održavanje sportskog objekta, terena i
opreme.
6. Popularnost sporta - broj bodova se određuje prema broju registriranih klubova, registriranih
sportaša, sportskih djelatnika, kao i zainteresiranosti cjelokupne javnosti (medija).
7. Sportska škola - broj bodova se određuje prema broju upisanih polaznika u školu, a prema ovim
kriterijima.
8. Uspjeh - broj bodova se određuje, ukoliko klub ostvari ulazak u viši rang natjecanja ili
pojedinac, ekipa osvoji 1. 2. ili 3. mjesto na državnom natjecanja.
Članak 6.
Na prijedlog Izvršnog odbora Zajednice, udrugama kojima nije moguće izvršiti bodovanje sukladno
kriterijima iz članka 5. ovog Pravilnika, doznačit će se sredstva u paušalnom iznosu, sukladno
utvrđenom planu raspodjele i raspoloživim financijskim sredstvima za tekuću godinu.
Udruge iz stavka 1. ovoga članka, kao i bodovane udruge dužne su, uz pisani projekt podnijeti
zahtjev za isplatom odobrenih financijskih srestava i ista opravdati pisanim izvješćem i računima po
završetku projekta. Zahtjev za isplatom financijskih sredstava udruga podnosi na propisanom
zahtjevu od Zajednice i to jednom mjesečno ili maksimalno za tri mjeseca.
Članak 7.
Udruga koja u jednoj natjecateljskoj sezoni izgubi natjecateljski status u određenom rangu
natjecanja, zadržava okvirni iznos sredstava koji joj pripada za tu kalendarsku godinu. U sljedećoj
natjecateljskoj sezoni tj. kalendarskoj godini revidirat će se financijska sredstva dobivena sukladno
kriterijima iz ovog Pravilnika za tu natjecateljsku godinu. Ova odredba vrijedi i za Udruge koje
izgube status radi reorganizacije natjecanja.
.
1.2. SUFINANCIRANJE SPORTSKIH NATJECANJA KOD DJECE I MLADIH
Članak 8.
Zajednica će sufinancirati rad Školskog sportskog saveza sukladno sredstvima predviđenim
Financijskim planom Zajednice.
1.3. SUFINANCIRANJE SPORTSKIH UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM
Članak 9.
Zajednica će za sufinanciranje sportskih udruga osoba s invaliditetom, u okviru Financijskog plana
izdvojiti sredstva za:
sportske aktivnosti djece s poteškoćama u razvoju,
sportske aktivnosti ostalih invalidnih osoba.
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1.4. DODJELA SPORTSKIH STIPENDIJA
DAROVITE SPORTAŠE GRADA BELIŠĆA

I

JEDNOKRATNIH

NAKNADA

ZA

Članak 10.
Zajednica će financiranje darovitih športaša sa području Grada Belišća vršiti prema Pravilniku o
kriterijima dodjele sportskih stipendija i jednokratnih naknada za darovite sportaše Grada Belišća.
2. SUFINANCIRANJE SPORTSKIH UDRUGA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD
BELIŠĆE
Članak 11.
Skupština Zajednice, na prijedlog Izvršnog odbora, može donijeti Odluku o izuzeću članice
Zajednice iz redovnog bodovanja udruga sukladno kriterijima iz čl. 5. ovog Pravilnika, ako je
Udruga nositelj kvalitete i tradicije sporta Grada Belišća.
Osim navedenog, Udruga treba ispunjavati sljedeće uvijete da bi bila izuzeta iz redovnog
bodovanja:
da ima predstavnike (ekipe ili pojedince) u natjecanjima državnog ranga,
da osigurava uvjete za kvalitetan rad sportaša tijekom cijele godine (prostor, oprema, stručni
kadar),
da ima organiziranu aktivnost u radu s mlađim uzrasnim kategorijama,
da ima dugogodišnju neprekidnu tradiciju,
pored masovnosti članstva da ima najveći broj registriranih igrača i kategorija u natjecanju,
da ima iznimnu popularnost sporta kod djece i mladih koja utječe na daljnju popularizaciju
istog sporta izvan grada Belišća,
da je najstarija sportska udruga i kao takva ima podršku gradske uprave i svojim imenom
doprinosi daljnjoj promociji sporta i imena grada Belišća.
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3. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Za tumačenja pojedinih odredbi ovog Pravilnika ovlašćuje se Izvršni odbor Zajednice.
Članak 13.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se po postupku po kojim je isti i donijet.
Članak 14.
(1)Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od dana donošenja.
2) Stupanjem na snagu Pravilnika pod urudžbenim brojem 2185/02-1-22- od 14.01.2022. g.
prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za sufinanciranje amaterskih sportskih udruga članica
Zajednice športskih udruga grada Belišća pod urudžbenim brojem: 2185/02-1-18-11. od
08.02.2018. g.

IZVRŠNI ODBOR ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA BELIŠĆA

Klasa: 620-01/22-01/01
Urbroj: 2185/02-1-22-02
Belišće, 14. siječnja.2022.godine
Predsjednik ZŠU Grada Belišća
Milan Zamaklar
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