PRAVILNIK
O UVJETIMA KORIŠTENJA FINANCIJSKIH STRDSTAVA IZ
PROGRAMA JEDNOKRATNIH POMOĆI ZA IZVANREDAN
OSTVARENI REZULTAT

Izvršni odbor Zajednice športskih udruga grada Belišća na svojoj 42. sjednici
održanoj dana 16. siječnja 2022. godine, temeljem članka 59. točka 2. Statuta
ZŠU grada Belišća, donosi

PRAVILNIK
O UVJETIMA KORIŠTENJA FINANCIJSKIH STRDSTAVA IZ
PROGRAMA JEDNOKRATNIH POMOĆI ZA IZVANREDAN OSTVARENI
REZULTAT
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Zajednica športskih udruga grada Belišća ovim Pravilnikom utvrđuje način i
uvjete za stjecanje prava na korištenje sredstava iz Programa jednokratnih
pomoći za izvanredne ostvarene rezultate.
Članak 2.
Prema ovom Pravilniku pravo na korištenje sredstava iz Programa jednokratnih
pomoći za izvanredne ostvarene rezultate, imaju sve športske organizacije uredno
registrirane kao članice Zajednice športskih udruga grada Belišća a koje su
izvršile sve obveze prema Zajednici športskih udruga grada Belišća u skladu sa
Statutom, uz uvjet da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu
financijsku pomoć.
Članak 3.
Pravo na jednokratnu financijsku pomoć imaju sve sportske udruge koje su uz
zahtjev za ostvarivanje prava, dostave dokaz o ostvarenom izvanrednom uspjehu.
Iznimno, pravo iz st. 1. ovog članka ne mogu ostvariti sportske udruge koje su
registrirane kao članice Zajednice športskih udruga grada Belišća, ako je njihovo
članstvo u Zajednici kraće od tri godine.

Članak 4.
Jednokratn financijska pomoć može biti odobrena za:
a) Ekipni uspjeh
b) Pojedinačni uspjeh člana udruge
Članak 5.
Pravo na jednokratnu financijsku pomoć ostvaruju sportske udruge koje su u
ekipnoj konkurenciji (seniorskoj, juniorskoj ili nekoj od mlađih kategorija),
ostvarile plasman (jedno od prva tri mjesta u poretku) u redovnom natjecanju i
time stekli pravo plasmana na dodatne kvalifikacije za viši rang ili na završnicu
prvenstva Hrvatske, odnosno finale završnice Kupa Hrvatske.
Članak 6.
Pravo na jednokratnu financijsku pomoć ostvaruju članice Zajednice čiji su
članovi u pojedinačnoj konkurenciji (seniorskoj, juniorskoj ili nekoj od mlađih
kategorija), ostvarile plasman (jedno od prva tri mjesta u poretku) u redovnom
natjecanju i time stekli pravo plasmana na dodatne kvalifikacije za viši rang ili
na završnicu prvenstva Hrvatske, odnosno finale završnice Kupa Hrvatske.
Članak 7.
jednokratnu financijsku pomoć odobrava Izvršni odbor Zajednice. Izvršni odbor
Zajednice odlučivat će o svakom zahtjevu za ostvarivanje prava na jednokratnu
financijsku pomoć, uz koji će biti priložen:
a) Dokaz o plasmanu u redovnom natjecanju (ekipno ili pojedinačnom)
b) Opis natjecanja, vrsta natjecanja, mjesto i datum održavanja natjecanja na
kojem se steklo pravo na osnovu plasmana (ekipe ili pojedinca)
Nepotpuni zahtjevi bit će odbijeni od strane Izvršnog odbora Zajednice.
Članak 8.
Članica zajednice kojoj je odobrena jednokratna financijska pomoć, može samo
jednom u godini koristiti sredstva iz Programa jednokratnih pomoći za
izvanredne ostvarene rezultate, bez obzira ako u istoj godini pojedinac ili ekipa
te članice ostvari novi vrijedan rezultat.
Članak 9.
Ukupni godišnji iznos sredstava za Programa jednokratnih pomoći za izvanredne
ostvarene rezultate planiran je Financijskim planom Zajednice.
Izvršni odbor Zajednice, u skladu s Financijskim planom, utvrđuje iznos i način
isplate (odjednom cjelokupan iznos ili u ratame) jednokratne financijske

pomoći, vodeći računa da dio planiranih namjenskih sredstava ostaje za
eventualne nove uspjehe članica zajednice tijekom godine.
Članak 10.
Odobrena jednokratna financijska pomoć isplaćuje se članici Zajednice, na žiro
račun Udruge. Članica odobrena sredstva može koristiti za pokriće
organizacijskih troškova, putnih troškova, troškova smještaja i prehrane na
natjecanjima za koja su se plasirala.
Članica se obvezuje da će po završetku natjecanja podnijeti izvješće i dokaz o
namjenski utrošenim sredstvima odobrenim po ovom Pravilniku.
Članak 11.
Za davanje tumačenja pojedinih odredbi ovog Pravilnika ovlašćuje se Izvršni
odbor.
Članak 12.
Izmjene i dopune pravilnika donose se po postupku po kojem je donijet
Pravilnik.
Članak 13.
(1)Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.siječnja
2022.godine.
(2) Stupanjem na snagu Pravilnika pod urudžbenim brojem 2185/02-1-22- od
14.01.2022. g. prestaje važiti Pravilnik o uvjetima korištenja financijskih
sredstava iz programa jednokratnih pomoći za izvanredan ostvareni rezultat pod
urudžbenim brojem: 2185/02-1-14-257/15. od 07.05.2015. g.
IZVRŠNI ODBOR ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA BELIŠĆA
Klasa:620-01/22-01/01
Urbroj:2185/02-1-22Belišće, 14. siječanj 2022.
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