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Uprava i uredništvo:
Srebreno, - tel. 487 476
List izlazi po potrebi.

Općina Župa dubrovačka sredstvima iz
godišnjeg proračuna sufinancira športsku
djelatnost a Programom javnih potreba u
sportu, Općina Župa dubrovačka iskazuje
svoje opredjeljenje u ovoj djelatnosti.
Sport pridonosi zdravom životu građana,
odgoju i obrazovanju, te gospodarskom
razvoju društva. Bavljenje športom, njegova
promidžba
športskim
priredbama
i
postizanjem vrhunskih rezultata osnovni su
motivi ulaganja u sport. Sport je društvena
djelatnost koja uspješno promovira Općina
Župa dubrovačka na raznim natjecanjima u
Republici Hrvatskoj.

01.
Na temelju članka 74. Zakona o sportu
(''Narodne novine'', br. 71/06, 150/08,
124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16)
i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka
(''Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18),
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na
7. sjednici, održanoj 29. svibnja 2018.,
donijelo je

PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U SPORTU OPĆINE ŽUPA
DUBROVAČKA ZA 2018.
UVOD
Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je
obveza države da potiče skrb o sportu. Stoga

Općina Župa dubrovačka sportsku djelatnost
sufinancira sredstvima gradskog proračuna,
kroz Program javnih potreba u sportu
Općine Župe dubrovačke, sukladno članku
76. stavak 4. i 6. Zakona o sportu (Narodne
novine 71/16, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,
94/13, 85/15 i 19/16)
Javne potrebe u sportu, sukladno članku 76.
stavak 1. Zakona o sportu su programi,
odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od
značaja za razvoj sporta u Župi dubrovačkoj
to:
1. poticanje i promicanje sporta
2. provođenje sportskih aktivnosti djece,
mladih i studenata
3. djelovanje sportskih udruga i športskih
saveza
4. sportska
priprema,
domaća
i
međunarodna natjecanja, te opća i
posebna zaštita sportaša,
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5. zapošljavanje osoba za obavljanje
stručnih poslova u sportu,
6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u
razvoju i osoba s invaliditetom
8. planiranje, izgradnja, odrđžavanje i
korištenje sportskih građevina značajnih
za Općinu Župa dubrovačka
9. provođenje i financiranje znanstvenih i
razvojnih projekata, elaborata i studija u
finkciji razvoja sporta.

Srebreno, 29. svibnja 2018.

vrhunskim kolektivima i pojedincima, koji
su zapravo sportsko lice općine na
nacionalnom i međunarodnom planu i
promidžbom sporta doprinose njegovom
razvoju, te poticanje uključivanja u sport što
većeg broja djece, mladeži i građana.
Polazno
programsko
određenje
u
ostvarivanju ciljeva je podmirenje zahtjeva
općinskog sporta za koje vlada javni interes i
zajedničkih potreba u sportu radi očuvanja i
razvoja
cjelovitosti
sustava
sporta.
Programski ciljevi su:
•

Zajednica sportskih udruga na području
Općine Župa dubrovačka, sukladno članku
76. stavak 2. Zakona o sportu predlaže
Program javnih potreba u sportu Općinskom
načelniku i nadležnom Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti, koji prijedlog upućuju
Općinskom vijeću na usvajanje, te se nakon
usvajanja utvrđuje Program i financijski plan
javnih potreba u sportu Općine Župa
dubrovačka za 2018.g.
Sredstva proračuna namijenjena financiranju
Programa javnih potreba u sportu Općine
Župe dubrovačke izdvajaju se temeljem
članka 76. stavak 5. Zakona o sportu, na
račun sportske zajednice
koji skrbi o
ostvarivanju Programa.

ulaganja u razvoj mladih sportaša,

Ulaganje u sportski razvoj mladih provodi se
kroz rad sportskih škola i mlađih selekcija
klubova uz nadzor stručnog kadra radi
stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta
za postizanje boljih i većih sportskih
rezultata. Poticanje što većeg broja mladih
da se uključe u različite sportske programe i
mogućnost selektiranja onih koji svojim
motoričkim sposobnostima imaju preduvjet
za
bavljenjem
vrhunskim
sportom.
Provedbom sportskih programa u klubovima
omogućiti natjecateljski kontinuitet svih
dobnih skupina sportaša i mogućnost
napredovanja i sportskog usavršavanja.
Osnova za odabir takvih nadarenih mladih
sportaša je u kvaliteti stručnog trenerskog
kadra koje klub posjeduje.

PROGRAMSKI CILJEVI
Programski ciljevi na području Općine Župa
dubrovačka u 2018. godini temelje se na
održavanju postojeće kvalitete te mogućeg
unaprijeđenju razvoja sportske djelatnosti.
To znači da treba poduzeti sve da se ta
razina sačuva i unaprijedi, te da se sportskim
djelovanjem nastave redoviti nastupi župskih
sportaša na županijskim, regionalnim,
državnim te međunarodnim natjecanjima. Za
ostvarivanje
postavljenih
programskih
ciljeva bitna su tri osnovna zadatka: potpora
razvoju mladih perspektivnih sportaša u
klubovima i sportskim školama; potpora

•

stručni rad u sportu

Prvi preduvjet da bi se mladi sportaši
pravilno i uspješno razvijali je kvalitetan
stručni rad
i stručnost trenera koji
svakodnevno rade na njihovom športskom
obrazovanju.Ujedno stručni rad je jedan od
najvažnijih elemenata u klupskoj hijerarhiji i
temelj je svakog kluba koji želi ulagati i
stvarati sportaše. Zadaća Zajednice sportova
Općine Župa dubrovačka je pomagati u
sufinaciranju stručnog rada klubovima koji
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imaju razrađen sustav mlađih selekcija koje
se
natječu
u
obveznom
sustavu
natjecanja.Programski
cilj
Zajednice
obuhvaća i stručno usavršavanje te
školovanje trenera u funkciji razvoja
postojećeg trenerskog kadra župskog sporta.
•

očuvanje
postojeće
sportske kvalitete,

natjecanja, Sportske priredbe od važnosti za
općinu Župa dubrovačka, Poticajni sportski
programi, Razvojni sportski programi,
Programi od zajedničkog interesa, Programi
sportskih klubova, Djelovanje Zajednice
sportova Općine Župa dubrovačka, dok je
zadnja točka Programska pričuva.

vrhunske
MEĐUNARODNA SPORTSKA
NATJECANJA

Očuvanje postojeće sportske kvalitete na
području Općine Župa dubrovačka kao
programski cilj zahtjeva ostvarenje sportskih
programa klubova kroz adekvatno i
optimalno korištenje sportske infrastrukture
kao i osiguravanja sredstava iz Programa
javnih potreba u športu za sufinanciranje
klubova, kako bi se održao njihov
kvalitativni nivo.Potrebno je u suradnji s
Općinom planirati budući razvoj sportske
infrastrukture čime bi se zadovoljile potrebe
i uvjeti za kvalitetniji rad sportskih klubova.
•

Srebreno, 29. svibnja 2018.

Program podržava sudjelovanje župskih
sportaša posebno mlađih uzrasta na
međunarodnim natjecanjima.Sufinanciraju
se nastupi, u skladu s programskim
mogućnostima i zahtjevima klubova na
raznim međunarodnim natjecanjima na
kojima se natječu župski sportaši u svrhu
priprema ili održavanja dugogodišnje
uspješne suradnje s raznim sportskim
klubovima
u
inozemstvu.Važnost
kontinuiranog održavanja ovakvih sportskih
priredbi je u tome što na takvim
međunarodnim natjecanjima sportaši stječu
važna sportska i kulturna iskustva,a to se
posebice odnosi ma mlađe dobne
uzrate.Suradnja župskih klubova sa raznim
inozemnim sportskim društvima i klubovima
pridonosi i uspješnom prezentiranju Općine
Župa dubrovačka izvan granica Hrvatske.Po
dostavljenim zathjevima klubova,Odluku o
sufinanciranju
donosi
Izvršni
odbor
Zajednice.

poticanje uključivanja u sport što
većeg broja djece i mladeži te
građana

Stručan rad trenera u klubovima, kvalitetni i
vrhunski rezultati sportaša privlače i veći
interes mladih za bavljenje sportom. Cilj je
sport programski približiti djeci i mladima
kroz što veći broj športskih aktivnosti,razvoj
novih
sportskih grana i još bolju
komunikaciju sa sportskim udrugama
razvojem informatičkih aktivnosti Zajednice.
Krajnji cilj je proširit bavljenje sportom na
sve dobne skupine građana Općine Župa
dubrovačka, te tako stvoriti uvjete za većim
brojem rekreativaca.

SPORTSKE PRIREDBE OD VAŽNOSTI
ZA OPĆINU ŽUPA DUBROVAČKA
Program podržava sufinanciranje sportskih
priredbi od važnosti za općinu Župa
dubrovačka u skladu s programskim
mogućnostima a u svrhu unapređenja
župskog
sporta.Održavanje
sportskih

SPORTSKI PROGRAMI
Sportski su programi podijeljeni u osam
točaka.To su: Međunarodna sportska
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priredbi osigurava i turističku promidžbu
dolaskom velikog broja inozemnih sportaša i
sportskih radnika na ova tradicionalna
sportska natjecanja.Potrebno je naglasiti
kako župski sport može pridonijeti kroz
ovakve sportske priredbe boljem razvoju
sportsko
rekreativnog
turizma.
Po
dostavljenim zahtjevima klubova,Odluku o
sufinanciranju
donosi
Izvršni
odbor
Zajednice.
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normativa donesenih za točku 3. Poticajni
sportski programi.
2.
Sredstva su namijenjena isključivo
župskim sportašima u svojstvu župskih
klubova, a iznimno župskih sportaša u
svojstvu nacionalnih reprezentacija ako se
dokaže opravdanost za župski sport i to u
sportovima pojedinačnog karaktera.
3.
Program se izrađuje početkom
godine
sukladno
proračunskim
mogućnostima i programske orijentacije
Zajednice sportova općine Župa dubrovačka
za tekuću godinu.
4.
Kriterije za odabir perspektivnih
sportaša pojedinog sporta utvrdio je Izvršni
odbor Zajednice, te se na osnovu istih pravi
se popis perspektivnih sportaša koji se
uvrštavaju u programsku točku.
5.
Klub te je dužan dostaviti i programe
rada svojih perspektivnih mladih sportaša za
tekuću godinu koji su ušli u program.
6.
Program Potpora perspektivnim
mladim sportašima realizira se na temelju
podnešenog zahtjeva, a sredstva se
doznačavaju na račun kluba koji ih dalje
dostavlja krajnjem korisniku ili na račun
samog kandidata ukoliko se procjeni da je to
potrebno.
7.
Svaki zahtjev upućen od strane kluba
mora sadržavati:
ime i prezime korisnika financijskih
sredstava programske točke
cilj i svrhu programa
kratki opis programa
specifikaciju troškova
8.
Nakon
realiziranog
programa
podnositelj zahtjeva dužan je u roku 14 dana
Zajednici dostaviti izvješće o realizaciji
programa ili u protivnome prestaje biti
korisnikom ove programske točke.

POTICAJNI SPORTSKI PROGRAMI
Poticajni sportski programi podržavaju
stipendiranje mladih perspektivnih sportaša
te pomažu u razvoju mladih perspektivnih
sportaša i mladih sportaša invalida.Točku
sačinjavaju: Potpora perspektivnim mladim
sportašima,
Stipendije
sportaša.
Za
kvalitetnu provedbu ove programske točke
za korisnike su zadana pravila i razrađena
mjerila. Po dostavljenim zahtjevima
klubova,Odluku o sufinanciranju donosi
Izvršni odbor Zajednice.

POTPORA
PERSPEKTIVNIM
MLADIM SPORTAŠIMA
Sportski program Potpora perspektivnim
mladim sportašima sačinjava jedan od četiri
osnovna programska cilja Programa javnih
potreba u sportu Općine Župa dubrovačka, a
to je ulaganje u razvoj mlađih sportaša radi
stvaranja široke kvalitativne osnove kao
uvjeta daljnjeg napretka i očuvanja
dostignute razine kvalitete dubrovačkog
sporta.
Za kvalitetnu provedbu ove programske
točke za korisnike su zadana slijedeća
pravila :
1.
Financiranje programa perspektivnim
sportaša vrši se na temelju mjerila i

Natjecateljski programi perspektivnih
mladih sportaša
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Temeljem mjerila i
zadanih normativa
(prijevoz
i
smještaj),
potencijalnim
korisnicima ove točke Programa odobravaju
se financijska sredstva za sufinanciranje
sudjelovanja na domaćem i međunarodnom
natjecanju sukladno podnesenom zahtjevu.

Program
podržava
osiguranje
dijela
sredstava za stipendije vrhunskih sportaša u
skladu s rješenjima
HOO – a, o
kategorizaciji vrhunskih sportaša. Planirana
financijska sredstva za stipendije sportaša
upotrebom mjerila i zadanih normativa.

Po dostavljenim zahtjevima klubova,Odluku
o sufinanciranju donosi Izvršni odbor
Zajednice.

Stipendije kategoriziranih sportaša prema
rješenjima HOO-a :
Po dostavljenim zahtjevima klubova,Odluku
o sufinanciranju donosi Izvršni odbor
Zajednice, a sufinanciranje će se vršiti u
skladu s programskim mogućnostima.

Stipendije perspektivnim mladim
sportašim
Program podržava i planira financijska
sredstva za stipendije perspektivnim mladim
sportašima upotrebom zadanih mjerila i
parametara.
Sredstva će se realizirati temeljem zahtjeva
za svaku pojedinu akciju u suradnji sa
Zajednicom a Odluku o sufinanciranju
donosi Izvršni odbor te su klubovi dužni
nakon natjecanja dostaviti izvješće.

RAZVOJNI SPORTSKI PROGRAMI
Točku sadržavaju programske zadaće za
kvalitetniji razvoj župskog sporta: Svečanost
proglašenja najuspješnijih župskih sportaša,
Školovanje kadrova, Informatičku djalatnost
u sportu
ŠKOLOVANJE KADROVA

S tim u vezi, potrebna je kvalitetna izrada
dvogodišnjih i četverogodišnjih programa
treninga, priprema i nastupa, za čiju su
izradu opet potrebni educirani kadrovi. Bolja
povezanost sa Hrvatskim olimpijskim
odborom, koji također prate najdarovitije
mlade sportaše kroz program individualne
skrbi o perspektivnim sportašima, omogućilo
bi precizniji pristup u planiranju financiranja
župskih perspektivnih mladih sportaša.
Jednako tako, važna je suradnja i sa
obrazovnim institucijama (osnovne i srednje
škole) kako bi sportaši mogli pratiti obvezne
obrazovne programa jer je to od izuzetne
važnosti u ukupnom životu i radu
perspektivnog mladog sportaša.

Osnova za razvoj sporta, posebno mlađih
uzrasnih kategorija je kvalitetan trenerski
kadar.
To je ujedno i jedan od najvažnijih ciljeva
Zajednice
sportova
Općine
Župa
dubrovačka,a to podrazumjeva podupiranje
mladih, perspektivnih i motiviranih trenera u
školovanju i daljnjem stručnom usavršavanje
kako bi sportaši imali najkvalitetnije uvjete
za postizanje kvalitetnih rezultata.
Program osigurava troškove semestralne
kotizacije kandidata za zvanje višeg
sportskog trenera (izvanredni studij) na
Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu i stručno usavršavanje na sportskim
akademijama koje organiziraju nacionalni
sportski savezi,te tečaje obrazovnog centra

STIPENDIJE SPORTAŠA
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Hrvatske
olimpijske
akademije
Hrvatskom olimpijskom odboru.

Srebreno, 29. svibnja 2018.

Programska točka sufinancira
nabavku
sportskih rekvizita i opreme u skladu s
financijskim mogućnostima. Pri planiranju i
provedbi sportskog programa klubova, te
treniranju sportaša nužna je odgovarajuća
sportska oprema, odnosno potrebni rekviziti
koji ovise o tehnologiji sporta.

pri

Odluku o stipendistima te namjeni i
rasporedu sredstava donosi Izvršni odbor
Zajednice.
PROMIDŽBENA DJELATNOST

Po dostavljenim zahtjevima klubova,Odluku
o sufinanciranju donosi Izvršni odbor
Zajednice, a sufinanciranje će se vršiti u
skladu s programskim mogućnostima.

Informatička djelatnost u sportu
Program podržava izradu i održavanje web
stranice Zajednice kojom će se omogućiti
javno društveno djelovanje te kvalitetnije
praćenje i realizacija sportskih programa.

NAGRAĐIVANJE NAJBOLJIH
SPORTSKIH REZULTATA
OSTVARENIH U PROTEKLOJ
GODINI

SVEČANOST PROGLAŠENJA
NAJUSPJEŠNIJIH ŽUPSKIH
SPORTAŠA

Sportski sustav godišnje se valorizira kroz
uspješnost sportskog rada,odnosno postignute
rezultate sportaša koji sudjeluju na državnom
i međunarodnom nivou. Ova programska
točka novčano stimulira klubove koji
tijekom godine najuspješnije predstavljaju
župski i hrvatski sport. Nagrađuju se
vrhunski rezultati pojedinaca i sportskih
klubova koji samim time dostojanstveno
pridonose ugledu sporta Općine župa
dubrovačka. Stimulira se i stručni rad,
osobito najuspješnijih trenera koji su svojim
radom pridonijeli ostvarenju uspješnih
postignuća svojih sportaša. Program će se
izvršiti u skladu s mogućnostima općinskog
Proračuna, a odluku o preraspodijeli
financijskih sredstava namijenjenih za ovaj
program, donosi Izvršni odbor Zajednice.

Program podržava svečanost proglašenja
najuspješnijih župskih u organizaciji
zajednice
sportova
Općine
Župa
dubrovačka.Ova svečanost je prigoda za
okupljanjem i druženjem župskih sportaša s
naglaskom na podsjetnik sportskih uspjeha u
protekloj godini.
PROGRAMI OD ZAJEDNIČKOG
INTERESA
Programe od zajedničkog interesa čine;
Sportski rekviziti i oprema, Nagrađivanje
najboljih sportskih rezultata ostvarenih u
protekloj godini i Korištenje sportskih
objekata.

KORIŠTENJE
OBJEKATA

SPORTSKIH

Postojeća
sportska
infrastruktura
ne
zadovoljava sve potrebne uvjete za
kontinuirani sportski rad klubova .To se

SPORTSKI REKVIZITI I OPREMA
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posebno odnosi na dvoranske sportove
kojima nedostaju potrebni termini za
treninge mlađih selekcija. Programska točka
podržava sufinanciranje troškove održavanja
pojedinih sportskih igrališta na župskom
području. Program će se izvršiti u skladu s
mogućnostima
općinskog
Proračuna,a
odluku
o
preraspodijeli
financijskih
sredstava namijenjenih za ovaj program,
donosi Izvršni odbor Zajednice.

Srebreno, 29. svibnja 2018.

Kategoriju čine sportovi odnosno športske
udruge
momčadskih
i
ekipnih
te
pojedinačnih sportova, čiji sportaši redovito
nastupaju u razvijenim i složenim sustavima
natjecanja
nacionalnih
saveza
i
međunarodnih asocijacija
(turniri,
regate, utrke) i imaju dugu tradiciji
djelovanja te su stabilizirali su svoj razvoj i
imaju status nositelja kvalitete u svojoj
sportskoj grani na području općine Župa
dubrovačka.

PROGRAMI SPORTSKIH KLUBOVA
•

Ovo je najobimnjija točka Programa javnih
potreba u sportu Općine župa dubrovačka.
Programi sportskih klubova sadržavanju
sufinanciranje troškova obveznog sustava
natjecanja te stručnog rada u sportu kad se za
to omoguće sredstva iz proračuna općine
župa dubrovačka.

/ Organizirani sportski klubovi
području Općine Župa dubrovačka /

na

Boćarski klub ˝Župa dubrovačka˝, Tenis klub
"Župa", Boćarski klub ˝Brgat Gornji˝,
Boćarski klub ˝Rijeka˝, Boćarski klub
˝Postranje˝, Lovačko društvo "Župa
dubrovačka",
ŠMN
SQUARE
Župa
dubrovačka,Malonogometni klub "Plat"

Programska
točka
planski
određuje
financijska sredstva za klubove članice
Zajednice, sufinacirajući njihov tekući
godišnji rad. Sportskim klubovima se
sufinancira nastupanje na županijskim,
državnim prvenstvima i kup natjecanjima te
sukladno vrednovanju i razvrstavanju istih
po kategorijama.
Sportski klubovi i udruge su podijeljeni u tri
kategorije Zajednice sportova Općine Župa
dubrovačka:
•

II Kategorija

Kategoriju čine sportske udruge iz sportskih
grana koje imaju dugu tradiciji djelovanja na
području općine Župa dubrovačka te su
stabilizirali svoj razvoj.Klubovi koji redovito
nastupaju u redovitom sustavu natjecanja;
redovito nastupaju u sportu u kojem se
natjecanje odvija turnirskim sustavom na
samo jednoj razini; redovito nastupaju samo
u kup sustavu natjecanja.

I Kategorija

/ Klubovi nositelji kvalitete na području
Općine Župa dubrovačka/

•

Nogometni klub ˝Župa dubrovačka˝,
Vaterpolski klub "Gusar", Judo klub ˝Župa
dubrovačka˝, Ženski odbojkaški klub ˝Župa
dubrovačka˝, Auto klub "Župa dubrovačka",
Boćarski klub ˝Donji Brgat˝

III Kategorija
/ Ostali sportski klubovi i rekreativna
sportska društva/

Nogometna škola "Astarea", Bridge klub
"Astarea", Vaterpolski klub "FUN H2O",
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Športsko riberski klub "Felun", Ki Aikido,
Capoiera Grupa Origens do Brasil Cro

Srebreno, 29. svibnja 2018.

provedeno je na temelju statusa sporta u
programu i broja kategoriziranih sportaša
koji selekcija okuplja, uz uvjet da na
prvenstvu Hrvatske
nastupaju sa svim
uzrasnim kategorijama, te da nastupaju i na
službenim međunarodnim natjecanjima. Pri
programskom planiranju treba voditi računa
da klubovi prema trenutnoj kvaliteti prelaze
u viši ili niži razred (kategoriju),te treba
ostaviti prostora za eventualne korekcije.
Klubove koji prelaze u niži razred treba, u
određenom vremenskom razdoblju pomno
pratiti ukoliko postoji realna mogućnost da
svojim sportskim rezultatima ponovo steknu
uvjete za prelazak u viši razred, a Odluku o
tome donosi Izvršni odbor Zajednice.

Kategoriju čine sportovi odnosno sportske
udruge koje se natječu redovito ili
neredovito u obveznom nacionalnom sustavu
natjecanja ili slabije razvijenom sustavu
natjecanja sa osiguranim skromnijim
uvjetima za rad te sportske škole koje su
registrirane kao sportske udruge isključivo
za rad sa mlađim uzrastima.Ovu kategoriju
sačinjavaju i oni klubovi i sportske udruge
lokalnog ranga koji organiziraju natjecanja
tradicijskih vrijednosti za općinu Župa
dubrovačka ,a nisu nositelji kvalitete u
svojoj sportskoj grani, te klubovi koji imaju
povremene i neobvezne sustave natjecanja
(kao
što
su
veteranski
sportski
klubovi,studentska sportska društva i sl.), te
novoosnovane članice.

DJELOVANJE ZAJEDNICE
SPORTOVA OPĆINE ŽUPA
DUBROVAČKA

Pregled sportova koji se sufinanciraju kroz
Program javnih potreba u sportu općine
Župa dubrovačka, uzima u obzir tradiciju,
kvalitetu i status sportova na području
Općine Župa dubrovačka, Republici
Hrvatskoj, te u međunarodnim sportskim
asocijacijama, a radi održanja razine
sportskog sustava i očuvanja postojeće
vrhunske sportske kvalitete.

Zajednica sportova općine Župa dubrovačka
je lokalna sportska zajednica koja djeluje na
području Općine Župa dubrovačka u skladu
s člankom 48. stavak 1. Zakona o sportu, u
svom djelokrugu osobito:
•
•

Kategorizacija sportova provodi se radi
kvalitetnijeg progrqmskog praćenja župskih
sportova i klubova koji svojom tradicijom,
rezultatima, masovnošću, popularnošću i
organiziranošću razvijaju sportsku djelatnost
na području općine. Razvijeniji, kvalitetniji i
popularniji sportovi zadovoljit će više
kriterija od onih drugih, stoga je jasno da se
dolazi do nekoliko kvalitativnih skupina što
je osnova za daljnje programiranje i
planiranje.

•
•
•

Programsko planiranje radi se i po klupskim
selekcijama.
Kategoriziranje
selekcija
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utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja
sporta u skladu s Nacionalnim
programom sporta;
potiče i promiče svekoliki sport, osobito
sport djece i mladeži;
usklađuje aktivnosti svojih članica i
obavlja zadaće u provedbi Nacionalnog
programa sporta;
objedinjuje i usklađuje programe sporta,
te daje prijedlog programa javnih potreba
u sportu i skrbi o njegovom ostvarivanju;
skrbi o kategoriziranim sportašima, te
sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu
sportsku pripremu za najkvalitetnije
razine natjecanja;
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• sudjeluje u stvaranju uvjeta za
provođenje
zdravstvene
skrbi
o
sportašima;
• sudjeluje u ostvarivanja programa i
politike Hrvatskog olimpijskog odbora i
Hrvatskog paralimpijskog odbora i
Hrvatskog sportskog saveza gluhih;
• sudjeluje u unaprijeđenju stručnog rada i
skrbi o osposobljavanju stručnih
djelatnika;
• obavlja i druga poslove i zadaće
određene zakonom, Statutom Hrvatskog
olimpijskog
odbora
i
njegovim
pravilima.

Srebreno, 29. svibnja 2018.

UVOD
Kako obvezni sustav natjecanja sačinjava
najveći dio troškova svih klubova potrebno
je odrediti normative koji će što preciznije
pokazati što je potrebno sufinancirati preko
Programa javnih potreba u sportu Općine
Župa dubrovačka.
Župski klubovi koji se natječu na lokalnoj,
regionalnoj te državnoj razini u svim ligama
u pojedinačnim i momčadskim sportovima i
redovito nastupaju po Hrvatskoj suočavaju
se s problemom udaljenosti u odnosu na
ostale gradove. Pri izradi Programa se
uzimaju u obzir parametri koji obračunavaju
troškove smještaja, prehrane i prijevoza
sportaša na gostujuća natjecanja te troškove
organiziranja domaćih utakmica,odnosno
turnira.

Zajednica sportova općine Župa dubrovačka
kroz redovno članstvo objedinjuje djelatnost
20 sportskih udruga u okviru 12 sportskih
grana. Program osigurava sredstva za
administrativno djelovanje Zajednice, a
Odluku o namjeni i rasporedu sredstava
donosi Izvršni odbor Zajednice sukladno
proračunskim mogućnostima.

Postavljanje normativa troškova obveznog
sustava natjecanja i obradom svih podataka
Zajednica će imati bolji uvid u realne
potrebe klubova a njihovom će se primjenom
odobravati potrebna financijska sredstva
klubovima kako bi mogli kontinuirano
nastupati na sportskim natjecanjima.

OSTALI PROGRAMI
PROGRAMSKA PRIČUVA

NORMATIVI SUFINANCIRANJA
SUDJELOVANJA NA SPORTSKIM
NATJECANJIMA U HRVATSKOJ I
INOZEMSTVU

Program podržava planiranje sredstava za
programsku pričuvu Zajednice iz razloga što
je karakter sportskih programa podložan
promjenama, a neke programe nije moguće
unaprijed predvidjeti i isplanirati, te je za
takve okolnosti potrebno predvidjeti
sredstva. O namjeni sredstava programske
pričuve odlučuje Izvršni odbor sukladno
proračunskim mogućnostima.

Ovime se reguliraju normative za prve dvije
programske točke:1. Međunarodna sportska
suradnja i 2. Sportske priredbe od važnosti
za općinu Župa dubrovačka.Normativi
pomažu
pri
sufinanciranju
troškova
putovanja onim klubovima čiji sportaši
sudjeluju na sportskim natjecanjima u
inozemstvu i Hrvatskoj, te klubovima koji
organiziraju športske priredbe na području

MJERILA ZA VREDNOVANJE
PROGRAMA
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općine. Normativi određuju iznose za
prijevoz sportaša te, njihov smještaj po vrsti
sportova. Klubovi koji pravodobno prijave
sportske programe stječu pravo na
sufinanciranje.

- za seniore i mlađe selekcije odobrava se :
14 osoba ( po 600 kn za jednu avio kartu ) –
Hrvatska
- za seniore i mlađe selekcije odobrava se :
14 osoba ( po 800 kn za jednu avio kartu ) –
Inozemstvo

Odobravaju se troškovi prijevoza i smještaja
sportaša
temeljem
dobivenih
iznosa
upotrebom navedenih normativa, i to za.
•
•

b.

seniore
mlađe selekcije

• prijevoz kombijem :
- za seniore - odobrava se: 1500 km ( po
cijeni od 2 kn po 1 km ) – Hrvatska i
inozemstvo
- za mlađe selekcije - odobrava se: 1500 km
( po cijeni od 2 kn po 1 km ) - Hrvatska
odobrava se: 3000 km (po cijeni od 2 kn po
1 km ) – inozemstvo

NORMATIV TROŠKOVA PRIJEVOZA
U svrhu organizacije prijevoza sportaša na
sportska borilišta određuje se normativ za
ove vrste prijevoza
a.

momčadski i ekipni sportovi

• prijevoz autobusom:
- za seniore i mlađe selekcije odobrava se :
1000 km ( po cijeni od 7 kn po 1 km )Hrvatska i inozemstvo
•

prijevoz avionom:

•

natjecanja u Hrvatskoj

NORMATIV TROŠKOVA SMJEŠTAJA
Priznaju se i odobravaju financijska sredstva
za troškove smještaja sudionicima natjecanja
u Hrvatskoj i inozemstvu:

a. za momčadske sportove

b.

za pojedinačne sportove
- seniori – 5 osoba po 250 kn

- seniore - 14 osoba po 250 kn
- mlađe selekcije – 14 osoba po 200 kn
po 200 kn
•

pojedinačni sport

• prijevoz avionom :
- za seniore i mlađe selekcije odobrava se:
5 osoba ( po 300 kn za jednu avio kartu ) –
Hrvatska
- za seniore i mlađe selekcije odobrava se :
5 osoba ( po 450 kn za jednu avio kartu ) –
Inozemstvo

za momčadske i ekipne sportove
za pojedinačne sportove

te za ;
•
•

Srebreno, 29. svibnja 2018.

- mlađe selekcije – 20 osoba

natjecanja u inozemstvu
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a. za momčadske sportove

Srebreno, 29. svibnja 2018.
b.

za pojedinačne sportove
- seniori – 5 osoba po 350 kn

- seniore - 14 osoba po 350 kn za
- mlađe selekcije – 14 osoba po 300 kn
po 300

- mlađe selekcije – 8 osoba

•

Klubovi su dužni dostaviti zahtjev te ispravno popunjen Obrazac, te poslije obrade podataka
stječu pravo na korištenje odobrenih financijskih sredstava za ovu točku sukladno
proračunskim mogućnostima.

•

troškovi sudaca i zapisničkog stola
- klub obvezan imati suce i delegate te službene osobe za zapisničkim stolom u skladu s
propozicijama međunarodnog ili nacionalnog saveza.Odobravaju se sredstva po po danu
natjecanja.

a. momčadski i ekipni sportovi
- za seniore : 250 kn za 4 osobe
- za mlađe selekcije : 250 kn za 3 osobe
natjecanja
•

b. pojedinačni sportovi
- za seniore i mlađe selekcije :
250 kn za 2 osobe po po danu

troškovi službenih osoba (delegata)
- klub obvezan imati i službene osobe (delegate) u skladu s propozicijama međunarodnog ili
nacionalnog saveza. Odobravaju se sredstva po po danu natjecanja
- momčadski i ekipni sportovi – pojedinačni sportovi
- za seniore: 1500 kn
- za mlađe selekcije: 500 kn

•

troškovi medicinske ( liječničke ) pomoći
- klub je obvezan imati medicinsku pomoć na sportskom borilištu u skladu s propozicijama
međunarodnog ili
nacionalnog saveza.Odobravaju se sredstva po po danu natjecanja
- momčadski i ekipni sportovi – pojedinačni sportovi
- za seniore i mlađe selekcije se odobravaju sredstva u iznosu od:
- 2.800 kn po danu natjecanja

•

TROŠKOVI SIGURNOSTI NA
NATJECANJU

Odobravaju se sredstva po po danu
natjecanja
- momčadski i
pojedinačni sportovi

- klub je obvezan imati najma zaštitarske
(redarske) službe potrebne za službenu
organizaciju sportske.
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programe i da se na taj način brine o
darovitim pojedincima.
Programskom korisniku će se sufinancirat
programi sukladno zahtjevima i sportskoj
opravdanosti
programa,
stečenom
kategorijom utvrđenoj temeljem upotrebe
kriterija. Tako se za što precizniju i
kvalitetniju razradu upotrebljavaju slijedeći
kriteriji:
•
Koeficijent masovnosti sporta u
svijetu
•
Koeficijent masovnosti sporta u
Hrvatskoj
•
Koeficijent
složenosti
sustava
natjecanja
•
Postignuti
uspjeh
na
međunarodnim natjecanjima
•
Dobna kategorija sportaša
•
Postignuti uspjeh na domaćim
natjecanjima

- 1200 kn po danu za seniore
- 600 kn po danu za mlađe selekcije
•

Klubovi su dužni dostaviti zahtjev te
ispravno popunjen Obrazac, te poslije
obrade podataka
stječu pravo na
korištenje
odobrenih
financijskih
sredstava za ovu točku sukladno
proračunskim mogućnostima.

NORMATIV ZA KATEGORIZACIJU
MLADIH PERSPEKTIVNIH
SPORTAŠA
U kontekstu Programa javnih potreba u
športu Općine Župa dubrovačka,perspektivni
sportaši su:
1.
Pojedinci, sportaši koji su postigli
zapažene
rezultate
na
velikim
međunarodnim natjecanjima u kategorijama
kadeta i juniora (svjetska i europska
prvenstva, svjetski i europski kupovi,
Europske olimpijske igre mladih-EYOD,
Igre mladih Alpe-Jadran i sl.

Svi prikupljeni podaci o mladim sportašima
se unose u tablicu i obrađuju po navedenim
parametrima a točka se provodi u skladu s
proračunskim mogućnostima.
NORMATIVI ZA SUFINANCIRANJE
NATJECATELJSKIH PROGRAMA

2.
Mladi sportaši u dobi između 12 i 21
godine

Dobiveni iznosi koji služe za planiranje
sufinanciranja natjecateljskog sportskog
programa po kategorijama perspektivnih
mladih sportaša dobiveni su uporabom
slijedećih normative:

3.
Uz sportski rezultat izbor športaša
ovisi o kvaliteti i organiziranosti športskog
pogona, odnosno kluba u kojem sportaš
trenira.
Visina financijske potpore podijeljena je u tri
kategorije temeljem utvrđenih mjerila.

MJERILA
I
KRITERIJI
KORISNIKE PROGRAMA

Srebreno, 29. svibnja 2018.

a) MEĐUNARODNA NATJECANJA
U HRVATSKOJ

ZA

•

Intencija Zajednice je da na temelju
objektivnih parametara odredi perspektivne
sportaše, a potom sufinancira njihove

prijevoz avionom:

odobrava se iznos : za 2 osobe (po 600 kn
za jednu avio kartu)
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ili

osobnim

•
II KATEGORIJA
bodova) :

odobrava se iznos za 1200 km (po cijeni od
2 kn po 1 km)
•

smještaj:

- 1 međunarodno natjecanje u Hrvatskoj
- 2 međunarodna natjecanja u inozemstvu
•
III KATEGORIJA
bodova):

b) MEĐUNARODNA NATJECANJA
U INOZEMSTVU
prijevoz avionom:

prijevoz kombijem
automobilom :

ili

- 1 međunarodno natjecanje u Hrvatskoj
- 1 međunarodno natjecanje u inozemstvu

osobnim
NORMATIVI ZA SUFINANCIRANJE
STIPENDIJA SPORTAŠA

odobrava se iznos za 1200 km (po cijeni od
2 kn po 1 km)
•

Normativi
su
planirani
iznosi
za
sufinanciranje stipendija sportašima po
kategorijama Zajednice za sve natjecateljske
kategorije unutar Programa javnih potreba u
sportu Općine Župa dubrovačka u skladu s
proračunskim mogućnostima.

smještaj:

odobrava se iznos za 2 osobe po 450,00 kn i
to za 2 noćenja

•
I KATEGORIJA
bodova):

c) ODOBRENI IZNOSI PO
KATEGORIJAMA
•
I KATEGORIJA
bodova) :

(0 – 15

- perspektivnom mladom sportašu se
odobravaju financijska sredstva u iznosu od
7.200 kn za :

odobrava se iznos : za 2 osobe (po 300 kn
za jednu avio kartu)
•

(16 – 30

- perspektivnom mladom sportašu se
odobravaju financijska sredstva u iznosu od
10.600 kn za :

odobrava se iznos za 2 osobe po 250,00 kn i
to za 2 noćenja

•

Srebreno, 29. svibnja 2018.

(preko

(preko

60

- mjesečni iznos stipendije : 2.000
kn (24.000 kn)

30

•
II KATEGORIJA
bodova):

- perspektivnom mladom sportašu se
odobravaju financijska sredstva u iznosu od
14.400 kn za :

(31 – 60

- mjesečni iznos stipendije : 1.600
kn (godišnje 19.200 kn)

- 2 međunarodna natjecanja u Hrvatskoj
- 2 međunarodna natjecanja u inozemstvu
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•
III KATEGORIJA
bodova) :

(0 – 30

broja sati rada trenera po svim selekcijama
unutar svakog sporta i svakog sportskog
kolektiva. U takvom pristupu na tjednoj i
godišnjoj razini satnica stručnog rada je
razrađena dalje po svim razredima klubova i
sportova.

- mjesečni iznos stipendije : 700 kn
(godišnje 8.400 kn)
•

Srebreno, 29. svibnja 2018.

Klubovi koji su predložili sportaša za
korisnika ove programske točke su
dužni dostaviti zahtjev te poslije obrade
podataka mladi perspektivni sportaši
stječu pravo na korištenje odobrenih
financijskih sredstava za ovu točku.

Tabličnom razradom sportovi su podjeljeni
prema potrebama i karakteristikama sportova
te o vrsti i uvjetima za obavljanjem stručnog
rada u pojedinoj sportskoj grani.Tako smo
sportove podijelili na tri grupe:
• dvoranske sportove,
• sportove na otvorenom i
• sportove u vodi i na moru.
Dalje smo ih podijelili na:

PROGRAMI SPORTSKIH KLUBOVA
NORMATIVI
ZA
VREDNOVANJE
STRUČNOG RADA U SPORTU

• pojedinačne (individualne) i
• momčadske i ekipne
shodno razlici i pristupu u radu trenera sa
športašima u momčadskim ili pojedinačnim
sportovima.

Jedan od temeljnih programskih ciljeva
Zajednice je kvalitetan stručni rad u sportu.
Upotrebom normativima
sportove smo
razradili po vrstama i uvjetima stručnog
rada, a time smo dobili tjedni i godišnji fond
radnih sati. Na temelju broja registriranih
sportaša po natjecateljskim kategorijama,
odredili smo broj odobrenih selekcija po
klubovima Rezultat je ukupan financijski
iznos za godišnji broj sati stručnog rada
trenera sa sportašima po svim klupskim
selekcijama. Iznosi za sufinanciranje
stručnog rada u sportu će se uvrštavati u
Financijski plan programa javnih potreba
kad se za to steknu osiguraju proračunska
sredstva.
NORMATIVI ZA TJEDNI I GODIŠNJI
BROJ SATI STRUČNOG RADA

Određen je optimalni broj sportaša na jednog
trenera u radu po jednom satu, a dalje i
tjedni fond radnih sati po broju sportaša na
jednog trenera za sve vrste sportova.
Razrada se vodi za sve dobne uzraste u
klubovima i sportovima i broj radnih sati je
različit ovisno o broju sportaša, njihovoj
dobnoj granici i na kraju o fizičkim
mogućnosti za dužim vremenskim radom jer
nije moguće da neki mlađi sportaši mogu
kvalitetno izdržavati duže sportske napore.

Razrada ovih normativa je napravljena
temeljem određivanja tjednog i godišnjeg
•

Tablica : Tjedni broj sati stručnog rada po vrstama sportova i broj sati rada po selekciji i
optimalan broj sportaša na 1 trenera
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MOMČADSKI I EKIPNI SPORTOVI
Broj sati rada po selekciji i optimalan broj sportaša na 1 trenera
Selekcija

Dvoranski
sportovi

Optimalno stanje:
Broj sportaša na 1
trenera

Sportovi u vodi i na
moru

Optimalno
stanje:
Broj sportaša na
1 trenera

Sportovi na
otvorenom

Optimalno
stanje:
Broj sportaša na
1 trenera

Seniori

16-22 sati

16

16-22 u/na vodi + 6 sati
na suhom

18

22 sati

Maksimalno 24 u
grupi

Juniori

14-20 sati

14-16

14-20 u/na vodi + 3 sata
na suhom

18

18 sati

Maksimalno 22 u
grupi

Kadeti

12-18 sati

14

12-18 u/na vodi + 2 sata
na suhom

18

14 sati

Maksimalno 22 u
grupi

Mlađi kadeti

10-16 sati

16-20

10-16 u/na vodi + 1 sat
na suhom

20-24

12 sati

Maksimalno 22 u
grupi

Škola početnici

8-10 sati

20-40

8-10 sati u vodi

20-40

10 sati

Maksimalno 30 u
grupi

POJEDINAČNI SPORTOVI
Broj sati rada po selekciji i optimalan broj športaša na 1 trenera
Selekcija

Dvoranski
sportovi

Optimalno stanje:
Broj sportaša na 1
trenera

Sportovi u vodi i na
moru

Optimalno stanje:
Broj sportaša na 1
trenera

Sportovi na
otvorenom

Optimalno stanje:
Broj sportaša na 1
trenera

Seniori

14-20 sati

Od 1-6

20-24 u/na vodi + 36 sati na suhom

Od 1-6

14-20 sati

Od 1-6

Juniori

14-20 sati

Od 1-12

16-24 u/na vodi + 34 sata na suhom

Od 1-12

14-20 sati

Od 1-12

Kadeti

12-18 sati

Od 1-12

12-18 u/na vodi + 2
sata na suhom

Od 1-12

12-14 sati

Od 1-12

Mlađi kadeti

10-16 sati

Maksimalno 15 po
grupi

10-16 u/na vodi + 1
sat na suhom

Maksimalno 15 po
grupi

10-12 sati

Maksimalno 15 po
grupi

Škola početnici

8-10 sati

Maksimalno 30
po grupi

8-10 sati u/na vodi

Maksimalno 30 po
grupi

8-12 sati

Maksimalno 20
po grupi

Bez obzira na prirodu sportova te vrstu natjecanja ili treninga broj sati na godišnjoj razini se
računa tako da se tjedni fond sati množi sa brojem radnih tjedana kluba u jednoj godini.
•
•
•
•

46 do 48 radnih tjedana
44 do 46 radnih tjedana
42 do 44 radnih tjedana
40 do 42 radna tjedna

Tome se pridodaju sati stručnog rada trenera koji služe za pripremu treninga,vođenja utakmica i
putovanja za državna turnirska,kup ili prvenstvena natjecanja te perioda za prireme sportaša.
Izračun broja radnih sati se vrši po razredima kategorizacije i dalje se usklađuje sa normativom
odobrenih selekcija klubova koji se odnosi na realni broj registriranih sportaša.
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Tablica : Godišnji broj sati rada po kategorijama sportova i selekcijama klubova
I KATEGORIJA
Momčadski sport
Klub međunarodne razine i kvalitete
Selekcija

Seniori

Juniori

Kadeti

Ml. kad.

Škola

Ukupno

Godišnji broj sati rada

1200

1000

800

600

400

4000

Pojedinačni sport
Klub međunarodne razine i kvalitete
Selekcija

Seniori

Juniori

Kadeti

Ml. kad.

Škola

Ukupno

Godišnji broj sati rada

1400

1000

800

600

400

4200

II KATEGORIJA
Momčadski sport
Klub nacionalne kvalitete
Selekcija

Seniori

Juniori

Kadeti

Ml. kad.

Škola

Ukupno

Godišnji broj sati rada

1000

800

800

400

400

3400

600

400

200

2700

Klub nacionalne razine
Godišnji broj sati rada

900

600

Pojedinačni sport
Klub nacionalne kvalitete
Selekcija

Seniori

Juniori

Kadeti

Ml. kad.

Škola

Ukupno

Godišnji broj sati rada

1000

800

800

400

400

3400

Godišnji broj sati rada

900

600

400

200

2700

Klub nacionalne razine
600

III KATEGORIJA
Momčadski sport
Klub regionalne kvalitete
Selekcija

Seniori

Juniori

Kadeti

Ml. kad.

Škola

Ukupno

Godišnji broj sati rada

600

400

400

200

150

1750

200

150

100

1300

Klub regionalne razine
Godišnji broj sati rada

600

250
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Pojedinačni sport
Klub regionalne kvalitete
Selekcija

Seniori

Juniori

Kadeti

Ml. kad.

Škola

Ukupno

Godišnji broj sati rada

600

400

400

200

150

1750

200

150

100

1300

Klub regionalne razine
Godišnji broj sati rada

600

250

Ova parametar obračuna sportske djelatnosti
sportova i klubova se obrađuje ali se ne
uvrštava u Financijski plan .

NORMATIV
ZA
ODOBRENE
SELEKCIJE PO KLUBOVIMA I
SPORTOVIMA
Ovaj normativ određuje broj natjecateljskih
selekcija po dobnim kategorijama kluba.
Broj registriranih sportaša po kategorijama
može varirati. Ukoliko njihov broj prelazi
više od 50 posto od optimalno određenog
broja pojedine klupske kategorije, onda se
odobrava još jedna selekcija za tu dobnu
kategoriju ( npr.ako je broj mlađih kadeta u
vaterpolu 26,a optimalan broj za stručni rad
u toj selekciju je 16,u tablicu unosimo dvije
odobrene selekcije ).

NORMATIVI ZA IZRAČUN
TROŠKOVA OBVEZNOG SUSTAVA
NATJECANJA (REDOVITI PROGRAM
)
Obvezni sustav natjecanja sačinjava najveći
dio troškova svih klubova. Župski klubovi u
momčadskoj konkurenciji koji se natječu na
lokalnoj, županijskoj i državnoj razini u
svim ligama te oni koji u pojedinačnim
sportovima redovito nastupaju po turnirima
u Hrvatskoj suočavaju se s problemom
dislociranosti.

Time se odobrava godišnji broj sati rada za
neku selekciju a slijedećim normativom se
dobija financijski iznos istog.

Športskim klubovima se za sve selekcije
koje sudjeluju u obveznom sustavu
natjecanja
obračunavaju
se
troškovi
natjecanja na kojima sudjeluju temeljem
usvojenih propozicija nacionalnih saveza
kako slijedi:

NORMATIV ZA CIJENU STRUČNOG
RADA U SPORTU (OBRAČUNSKA
JEDINICA)
Ovim normativom se u ukupnom godišnjem
fondu sati dobija odobreni brutto iznos
stručnog rada po klubovima sukladno
pripadajućoj kategoriji kluba. Sport kao
djelatnost pripada pod Središnji državni ured
za šport te sukladno tome pripadajuća
obračunska jedinica :
•

za 1 radni sat stručnog rada u
športu iznosi 50 kuna brutto
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za momčadske i
ekipne
sportove: liga i kup natjecanja
koja organizira nacionalni savez

•

za
klupska
obvezna
međunarodna natjecanja ;
normativ vrijedi samo za klub
koji je stekao prava nastupa u
europskim kupovima ili ligama,
uspjehom
ostvarenim
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državnim
natjecanjima
u
organizaciji nacionalnog saveza

NORMATIV
BROJA
OSOBA
(ČLANOVA KLUBA) NA PUTU

za
pojedinačne
sportove
Prvenstva i Kupovi Hrvatske
koja organizira nacionalni savez

Klubovima se za odlazak na natjecanje
priznaje:
a) Momčadski sportovi:

Zadani normativi primijenit će se u
računskoj tablici troškova obveznog sustava
natjecanja. Obrada podataka potrebna je za
kompletan uvid u troškove obveznog sustava
natjecanja po svim selekcijama nekog kluba.

•

seniori – priznaje se službeni broj
članova (natjecatelja) i do 3 pratitelja
mlađe kategorije - službeni broj članova
(natjecatelja) uz dva pratitelja.

•

b) Pojedinačni sportovi :
NORMATIV TROŠKOVA PRIJEVOZA

•

uzima se broj osoba koji nastupa na
natjecanju i jedan pratitelj za svakih 5
sportaša.

Pri priremi financijskog plana određuju se
normativi za ove vrste prijevoza:
•

-

-

momčadski i ekipni sportovi odobrava se paušalni iznos za
povratnu kartu od 800 kn po
natjecatelju
pojedinačni sportovi – odobrava se
iznos od 800 kn za državna
natjecanja

•

Prijevoz autobusom : 5.250 kn

•

Prijevoz minibusom : 3.515 kn

•

Prijevoz kombijem : 562,50 kn

•

Prijevoz auto/kombi prikolica : 7.312,5
kn

•

NORMATIV TROŠKOVA SMJEŠTAJA

Prijevoz avionom:

Financijska sredstva za troškove smještaja
priznaju se odobravaju samo za natjecanja
udaljena više od 350 km od Župe
dubrovačke, ili za natjecaja koja traju više od
jednog dana i to:
za seniore – 250 kn – puni pansion
za domaća natjecanja;
– 350 kn – puni pansion
za međunarodna natjecanja
b.
za mlađe kategorije – 200 kn puni
pansion za domaća natjecanja.
a.

OSTALI PRIZNATI TROŠKOVI ZA
DOMAĆA
I
MEĐUNARODNA
NATJECANJA (OBVEZNI SUSTAV
NATJECANJA)

Prijevoz osobnim vozilom : 2 kn po
km

Klubovima se za sve natjecateljske
kategorije (selekcije), priznaju troškovi
obveznog sustava natjecanja na kojima
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Podaci se unose u računsku tablicu za svaki
klub posebno. Zajednica sportova općine
Župa dubrovačka usklađuje potrebe klubova
s financijskim sredstvima Programa javnih
potreba u sportu. Temeljem zadanih
normativa troškova natjecanja, odobravaju
se iznosi za troškove natjecanja u skladu s
tablicom postotka Složenosti sustava
natjecanja. Obračun se vrši po vrsti športova
odnosno po pojedinačnim i momčadskim
sportovima, složenosti njihovog sustava
natjecanja, rangu natjecanja i broju
natjecateljskih selekcija kluba koje se
redovito natječu u
obveznom sustavu
natjecanja.

sudjeluju temeljem usvojenih propozicija
nacionalnih saveza za domaća natjecanja te
svih obveza i usvojenih propozicija za
međunarodna natjecanja kako slijedi:
•
•
•

Srebreno, 29. svibnja 2018.

kotizacija za natjecanje
troškovi sudaca
troškovi organizacije natjecanja
(samo stavke koje je klub obvezan
ispuniti u skladu s propozicijama
međunarodnog
ili
nacionalnog
saveza)

ODOBRAVANJE VISINE IZNOSA ZA
SUFINANCIRANJE
TROŠKOVA
OBVEZNOG SUSTAVA NATJECANJA

A. MOMČADSKI SPORTOVI
POSTOTAK
SUFINANCIRANJA

PRVI RANG NATJECANJA
Klub koji redovito nastupa sa svim selekcijama u sportu u kojem se natjecanje odvija u 5 ili više liga

97,50%

Klub koji redovito nastupa sa svim selekcijama u sportu u kojem se natjecanje odvija u 4 lige

95,00%

Klub koji redovito nastupa sa svim selekcijama u sportu u kojem se natjecanje odvija u 3 lige

92,50%

Klub koji redovito nastupa sa svim selekcijama u sportu u kojem se natjecanje odvija u 2 lige s najmanje 20 klubova
ukupno

87,50%

DRUGI RANG NATJECANJA

POSTOTAK
SUFINANCIRANJA

Klub koji redovito nastupa sa svim selekcijama u sportu u kojem se natjecanje odvija u 5 ili više liga

82,50%

Klub koji redovito nastupa sa svim selekcijama u sportu u kojem se natjecanje odvija u 4 lige

80,00%

Klub koji redovito nastupa sa svim selekcijama u sportu u kojem se natjecanje odvija u 3 lige

77,50%

Klub koji redovito nastupa sa svim selekcijama u sportu u kojem se natjecanje odvija u 2 lige s najmanje 16 klubova
ukupno

75,00%

TREĆI RANGOVI NATJECANJA

POSTOTAK
SUFINANCIRANJA

Klub koji redovito nastupa sa svim selekcijama u sportu u kojem se natjecanje odvija u 4 ili više liga

72,50%

Klub koji redovito nastupa sa svim selekcijama u sportu u kojem se natjecanje odvija u 3 lige

60,00%
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Klub koji redovito nastupa sa svim selekcijama u sportu u kojem se natjecanje odvija u samo jednoj ligi s najmanje 10
klubova ili u dvije lige s najmanje 16 klubova ukupno

50,00%

Klub koji sa 3 selekcije redovito nastupa u sportu u kojem se natjecanje odvija u jednoj ligi s manje od 10 klubova

45,00%

ČETVRTI RANG NATJECANJA

POSTOTAK SUFINANCIRANJA

Klub koji redovito nastupa sa svim selekcijama u sportu u kojem se natjecanje odvija u 4 ili više liga

42,50 %

Klub koji sa najmanje dvije selekcije redovito nastupa u sportu u kojem se natjecanje odvija turnirskim sustavom na više
razina

40,00%

Klub koji neredovito nastupa u sportu u kojem se natjecanje odvija turnirskim sustavom na samo jednoj razini

35,00%

Klub koji neredovito nastupa samo u kup sustavu natjecanja

30,00%

NERAZVIJENI SUSTAVI NATJECANJA

POSTOTAK
SUFINANCIRANJA

Klub koji sa najmanje dvije selekcije redovito nastupa u sportu u kojem se natjecanje odvija turnirskim sustavom na
više razina

40,00%

Klub koji neredovito nastupa u sportu u kojem se natjecanje odvija turnirskim sustavom na samo jednoj razini

35,00%

Klub koji neredovito nastupa samo u kup sustavu natjecanja

30,00%

B. POJEDINAČNI SPORTOVI
PRVI RANG NATJECANJA

POSTOTAK
SUFINANCIRANJA

Klub koji redovito nastupa sa pet i više natjecateljskih selekcija u obveznim sustavima natjecanja nacionalnih saveza i
međunarodnih asocijacija (turniri i miting natjecanja)

90,00%

Klub koji redovito nastupa sa 4 natjecateljske selekcija u obveznim sustavima natjecanja nacionalnih saveza i
međunarodnih asocijacija

82,50%

Klub čiji sportaši redovito nastupaju u prvenstvenim i kup sustavima natjecanja nacionalnih saveza i međunarodnih
asocijacija

80,00%

Klub koji redovito nastupa sa 4 natjecateljske selekcija u obveznim sustavima natjecanja nacionalnih saveza

75,00%

Klub koji redovito nastupa sa 3 natjecateljske selekcija u obveznim sustavima natjecanja nacionalnih saveza

70,00%

Klub koji redovito nastupa sa 2 natjecateljske selekcija u obveznim sustavima natjecanja nacionalnih saveza

65,00%

Klub koji redovito nastupa sa jednom natjecateljskom selekcija u obveznim sustavima natjecanja nacionalnih saveza

55,00%

POSTOTAK
SUFINANCIRANJA

DRUGI RANG NATJECANJA
Klub koji redovito nastupa sa pet natjecateljskih selekcija u obveznim sustavima natjecanja nacionalnih saveza

72,50%

Klub koji redovito nastupa sa 4 natjecateljske selekcija u obveznim sustavima natjecanja nacionalnih saveza

70,00%

Klub koji redovito nastupa sa 3 natjecateljske selekcija u obveznim sustavima natjecanja nacionalnih saveza

60,00%
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TREĆI RANG NATJECANJA

POSTOTAK SUFINANCIRANJA

Klub koji redovito nastupa sa 2 natjecateljske selekcija u obveznim sustavima natjecanja nacionalnih saveza

50,00%

Klub koji redovito nastupa sa jednom natjecateljskom selekcija u obveznim sustavima natjecanja nacionalnih saveza

45,00%

ČETVRTI RANG NATJECANJA

POSTOTAK SUFINANCIRANJA

Klub koji sa najmanje dvije selekcije neredovito nastupa u športu u kojem se natjecanje odvija turnirskim sustavom na
više razina

40,00%

Klub koji neredovito nastupa u športu u kojem se natjecanje odvija turnirskim sustavom na samo jednoj razini

35,00%

Klub koji neredovito nastupa samo u kup sustavu natjecanja

30,00%

NERAZVIJENI SUSTAV NATJECANJA

POSTOTAK SUFINANCIRANJA

Klub koji sa više selekcija nastupa u sportu koji nema razvijeni sustav natjecanja

25,00%

Klub koji neredovito nastupa u sportu koji nema razvijeni sustav natjecanja

20,00%

Obradom svih podataka te upotrebom navedenih normativa dobili su se odobrena financijski
iznosi za svaki klub posebno koji se uvrštavaju u točku 6. Programi sportskih klubova (Redoviti
program), Financijskog plana Programa javnih potreba u sportu Općine Župa dubrovačka.
FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE ŽUPA
DUBROVAČKA 2018.

Program javnih potreba u Sportu Općine Župa dubrovačka
za 2018 g.
A

PRIHODI

1.

Sredstva iz proračuna Općine Župa dubrovačka

B

IZDACI

1.

Poticajni sportski programi

Financijski plan
za 2018 g.

957.500,00

10.600,00
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2.

Razvojni sportski programi

10.000,00

3.

Programi sportskih klubova

886.900,00

4.

Djelovanje Zajednice sportova Općine Župa dubrovačka

30.000,00

5.

Ostali programi/Programska pričuva

20.000,00

6.

UKUPNO:

1.

Poticajni sportski programi

10.600,00

Potpora perspektivnim mladim sportašima

10.600,00

1.1.

957.500,00

1.1.1. Natjecateljski programi perspektivnih mladih sportaša
2.
2.1.
3.

10.600,00

Razvojni športski programi

10.000,00

Svečanost proglašenja najuspješnijih sportaša Općine Župa
dubrovačka

10.000,00

Programi sportskih klubova

886.900,00

Klubovi / sportske udruge

Redoviti program

Ukupni program
kluba

I Kategorija
a

Klubovi nositelji kvalitete na području Općine Župa dubrovačka

3.1

Nogometni klub ˝Župa dubrovačka˝

274.900,00

274.900,00

3.2

Vaterpolski klub "Gusar"

135.100,00

135.100,00

3.3

Judo klub ˝Župa dubrovačka˝

89.500,00

89.500,00

3.4

Ženski odbojkaški klub ˝Župa dubrovačka˝

85.800,00

85.800,00
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3.5

Auto klub "Župa dubrovačka"

84.500,00

84.500,00

3.6

Boćarski klub ˝Donji Brgat˝

19.200,00

19.200,00

II Kategorija
b

Organizirani sportski klubovi na području Općine Župa dubrovačka

3.7

Boćarski klub ˝Župa dubrovačka˝

35.600,00

35.600,00

3.8

Tenis klub "Župa"

20.300,00

20.300,00

3.9

Boćarski klub ˝Brgat Gornji˝

19.200,00

19.200,00

3.10

Boćarski klub ˝Rijeka˝

19.200,00

19.200,00

3.11

Boćarski klub ˝Postranje˝

19.200,00

19.200,00

3.12

Lovačko društvo "Župa dubrovačka"

14.400,00

14.400,00

3.13

ŠMN SQUARE Župa dubrovačka

11.200,00

11.200,00

3.14

Malonogometni klub "Plat"

9.700,00

9.700,00

III Kategorija
c

Ostali sportski klubovi i rekreativna sportska društva

3.14

Nogometna škola "Astarea"

12.600,00

12.600,00

3.15

Bridge klub "Astarea"

12.300,00

12.300,00

3.16

Vaterpolski klub "FUN H2O"

8.600,00

8.600,00

3.17

Športsko riberski klub "Felun"

6.600,00

6.600,00

3.18

Ki Aikido

5.900,00

5.900,00

3.19

Capoiera Grupa Origens do Brasil Cro

3.100,00

3.100,00

3.20

Ukupno :

886.900,00

886.900,00

4.

Djelovanje Zajednice sportova Općine Župa dubrovačka
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4.1.

Materijalni troškovi

20.000,00

4.2.

Ostali nenavedeni rashodi

10.000,00

Ostali programi/Programska pričuva

20.000,00

Programska pričuva

20.000,00

5.
5.1.

OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
ZA 2018. GODINU

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka''.

Članak 1.

KLASA: 620-01/18-01/01
URBROJ: 2117/08-02-18-26

Javne potrebe u kulturi Općine Župa
dubrovačka za 2018. godinu obuhvaćaju
kulturne programe koje provode udruge u
kulturi, umjetničke organizacije, samostalni
umjetnici, fizičke osobe i druge organizacije
koje se bave kulturnim programima od
interesa za Općinu Župu dubrovačku, a koje
se ovim programom utvrđuju kao javne
potrebe.

Srebreno, 29. svibnja 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković, v.r.

02.

Članak 2.

Na temelju članaka 1. i 9 a. Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi
(„Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i
38/09) i članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka („Službeni glasnik“, broj 08/09,
6/13 i 3/18), te članka 17. Pravilnika o
uvjetima i postupku donošenja Programa
javnih potreba u kulturi Općine Župa
dubrovačka („Službeni glasnik“ br. 27/17) ,
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka
donosi:

Kulturni programi koje provode udruge u
kulturi, umjetničke organizacije, samostalni
umjetnici, fizičke osobe i druge organizacije
koje se bave kulturnim programima od
interesa za Općinu utvrđeni su na temelju
prijedloga programa udruga i drugih
organizacija kulture s područja Općine Župa
dubrovačka.
Članak 3.
Javne potrebe u kulturi Općine Župa
dubrovačka za 2018. godinu za koje se
utvrđuje raspored sredstava iz Proračuna su:

PROGRAM I PLAN
RASPODJELE SREDSTAVA
JAVNIH POTREBA U KULTURI
24
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Kulturno umjetničko društvo Marko
Marojica
Limena glazba Župa dubrovačka
Mažoretke Župe dubrovačke
Udruga Kurenat
Udruga Župski karnevo
Braniteljska zadruga Eko-Župa
Društvo umjetnika Bruno Bulić
Klapa Subrenum
Capoeira grupa Ajitu Dubrovnik

Srebreno, 29. svibnja 2018.
130.000,00 kn
70.000,00 kn
70.000,00 kn
37.000,00 kn
15.000,00 kn
7.000,00 kn
3.000,00 kn
3.000,00 kn
1.000,00 kn

Članak 4.
Na temelju članka 115. Zakona o socijalnoj
skrbi ( „Narodne novine“ broj 157/13,
152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka
(„Službeni glasnik“, broj 08/09, 06/13 i
3/18), Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka donosi:
PROGRAM I PLAN RASPODJELE
SREDSTAVA JAVNIH POTREBA
u školstvu, socijalnoj skrbi, skrbi o
stradalnicima Domovinskog rata,
zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i
mladima Općine Župa dubrovačka za
2018. godinu

Iznos sredstava iz čl. 3. Odnosi se na
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca
2018.
Od ukupno odobrenog iznosa oduzet će se
iznos prethodno uplaćenih sredstava ukoliko
je potpisan Ugovor o privremenom
sufinanciranju.
Isplatu odobrenih sredstava provodit će
Odsjek za proračun i financije po nalogu
općinskog načelnika.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka“.

Članak 1.
Javne potrebe u školstvu, socijalnoj skrbi,
skrbi o stradalnicima Domovinskog rata,
zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima
Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu
obuhvaćaju projekte/ programe organizacija
iz navedenih područja socijalne i
zdravstvene skrbi, skrbi o djeci, mladima i
obitelji, a koji su usmjereni na provođenje
mjera i aktivnosti utvrđenih nacionalnim
strategijama, planovima i politikama kao i
projekata/programa organizacija iz područja

KLASA: 612-01/18-01/14
URBROJ: 2117/08-02-18-2
Srebreno, 29. svibnja 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković, v.r.

03.
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Srebreno, 29. svibnja 2018.

drugih organizacija u školstvu, socijalnoj
skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog
rata, zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i
mladima s područja Općine Župa
dubrovačka.

Domovinskog rata koji se odnose na
očuvanje stečevina i zaštitu digniteta
Domovinskog rata, prevladavanje posljedica
Domovinskog rata, te koji doprinose
poboljšanju kvalitete života sudionicima i
stradalnicima Domovinskog rata i njihovim
obiteljima te jačanju njihove uloge kako u
lokalnoj zajednici tako i društvu u cjelini, a
koje se ovim programom utvrđuju kao javne
potrebe.

Članak 3.
Javne potrebe u školstvu, socijalnoj skrbi,
skrbi o stradalnicima Domovinskog rata,
zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima
Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu za
koje se utvrđuje raspored sredstava iz
Proračuna su:

Članak 2.
Programi od interesa za Općinu utvrđeni su
na temelju prijedloga programa udruga i
UHDDR Župa dubrovačka
HVIDRA Župa dubrovačka
UHBDDR Župa dubrovačka
Udruga civilnih žrtava Domovinskog rata
Udruga udovica hrvatskih branitelja
Udruga liječenih od PTSP-a
Crveni križ
Udruga slijepih DNŽ
Udruga multiple skleroze DNŽ
Udruga Dva skalina
Udruga gluhih i nagluhih DNŽ
Udruga Slatki Život
Osnovna škola Župa dubrovačka- projekti
Centar za rehabilitaciju Josipovac
Matica umirovljenika Župe dubrovačke
Gorska služba spašavanja- GSS

16.000,00 kn
20.000,00 kn
8.000,00 kn
4.000,00 kn
5.000,00 kn
3.000,00 kn
30.000,00 kn
3.000,00 kn
3.000,00 kn
3.000,00 kn
4.000,00 kn
3.000,00 kn
17.000,00 kn
9.000,00 kn
20.000,00 kn
12.000,00 kn

Članak 4.

Isplatu odobrenih sredstava provodit će
Odsjek za proračun i financije po nalogu
općinskog načelnika.

Iznos sredstava iz čl. 3. odnosi se na
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca
2018.
Od ukupno odobrenog iznosa oduzet će se
iznos prethodno uplaćenih sredstava ukoliko
je potpisan Ugovor o privremenom
sufinanciranju.

Članak 5.
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Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka''.
KLASA: 612-07/18-01/42
URBROJ: 2117/08-02-18-2
Srebreno, 29. svibnja 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković, v.r.
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Srebreno, 29. svibnja 2018.

