ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA
ČAKOVCA
Čakovec, 22.12.2018. godine

Na temelju članka 28. Statuta Zajednice, Skupština Zajednice, na sjednici održanoj
24.05.2011. godine donesla je Pravilnik o kriterijima za raspodjelu sredstava. Na sjednici održanoj
11.04.2017. Skupština zajednice donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika. Na sjednici
održanoj 21.12.2018. Skupštine zajednice donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika.

PRAVILNIK
O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU SREDSTAVA
(pročišćen tekst)
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom obuhvaćeno je financiranje sportskih udruga s područja Grada Čakovca,
a financirat će se slijedeće:
1. financiranje natjecanja (redovna djelatnost natjecateljskog sporta)
2. financiranje kvalitetnog sporta
3. financiranje korištenja objekata
4. troškovi stručnih kadrova
5. ostale potrebe.
Članak 2.
Sportska udruga može ostvarivati sredstva prema ovom Pravilniku uz slijedeće preduvjete:
a) mora biti organizirana i registrirana u skladu sa Zakonom o udrugama građana i Zakonom o
sportu
b) mora biti udružena u Zajednicu sportskih udruga Čakovca
c) osim seniorske mora imati i dvije mlađe kategorije natjecatelja u sustavu treninga i službenih
natjecanja
d) sportske udruge moraju biti članice strukovnih sportskih saveza, ako u toj grani postoje
e) sportska udruga mora nastupiti u natjecanju, prema sustavu natjecanja državnog strukovnog
saveza
f) na zahtjev gradske uprave i Zajednice sportskih udruga Čakovec mora dostaviti tražene
podatke i drugu dokumentaciju.
Članak 3.
Sredstva za financiranje natjecanja raspoređuju se
1. za financiranje redovite djelatnosti natjecateljskog sporta
2. za financiranje kvalitetnog sporta
3. za ostale potrebe

80%
10%
10%.
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Pravo na financiranje redovite djelatnosti i korištenja objekata u svakoj grupi sportova imaju
najviše dva kluba-nosioca kvalitete za tu sportsku granu, u muškoj ili ženskoj konkurenciji.
U grupama sportova gdje postoje klubovi u muškoj i ženskoj konkurenciji pravo na
financiranje ima još jedan klub koji se ne natječe u konkurenciji gdje se ostvaruju sredstva prema
odredbama stavka 1. ovog članka.
Odluku o tome koji će se klubovi financirati donosi Izvršni odbor Zajednice, s time da je
prije donošenja odluke dužan pribaviti o tome mišljenje od sportskog strukovnog saveza
(županijskog ili gradskog) kojemu ti klubovi pripadaju.
Pod grupom sportova smatraju se: nogomet, rukomet, košarka, odbojka, gimnastika,
plivanje, atletika, šah, streličarstvo, streljaštvo, tenis, stolni tenis, badminton,kuglanje, borilački
sportovi (karate, džudo, boks, kickboksing....) i ostali sportovi (ribolov, biciklizam, konjički
sportovi, planinarenje, triatlon, sportska rekreacija....)
(Odlukom o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava Skupština
Zajednice na sjednici 21. prosinca 2018. donijela je odluku o dodavanju 4. stavka Članku 4. ovog
Pravilnika)

II FINANCIRANJE NATJECANJA
Članak 5.
Za grupe sportova koji imaju ligaški sustav do 4 razine natjecanja financira se do 3. razine
natjecanja, a za klubove koji imaju više o 4 razine financira se do 4. razine natjecanja.
Članak 6.
Financiranje redovite djelatnosti – natjecanja obavlja se prema slijedećim kategorijama:
a) razina natjecanja – seniorska kategorija
1. razina jedinstvena
100 bodova
1. razina podijeljena
80 bodova
2. razina jedinstvena
80 bodova
2. razina podijeljena
60 bodova
3. razina
40 bodova
4. razina
30 bodova
b) broj klubova u ligi
- ligaški sustav natjecanja
- turnirski sistem - do 5 turnira
- više od 5 turnira

najviše 12
koef. 5
koef. 8

c) broj natjecatelja
- ekipna natjecanja – ekipa + broj pričuva koje mogu ući u igru
- pojedinačna natjecanja -

najviše 16
najviše 5

d) koeficijent službenih stupnjeva natjecanja
- 5 i više stupnjeva
- 4 stupnja
- 3 stupnja
- 2 stupnja
- 1 stupanj

1,00
0,80
0,70
0,50
0,30.

Ukoliko u udruzi postoje dvije ekipe u zasebnim sustavima natjecanja (muška, ženska ekipa)
udruga za drugu ekipu ostvaruje 50% bodova prema kriterijima iz prethodnih stavaka.
Ukupan broj bodova dobiva se množenjem kriterija (a x b x c x d).
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Članak 7.
Pravo na financiranje sportskih objekata imaju udruge koje ostvaruju pravo na financiranje
iz. čl. 4. ovog Pravilnika.
Udruga koja ima ligaški oblik natjecanja ima pravo na plaćene sate objekta, ovisno o razini
u kojoj se natječe i to:
1. razina
9 sati tjedno + 4 sata za mlađe kategorije natjecatelja,
2. razina
6 sati tjedno + 4 sata za mlađe kategorije natjecatelja,
3. razina
4 sata tjedno + 4 sata za mlađe kategorije natjecatelja,
4. razina
2 sata tjedno + 4 sata za mlađe kategorije natjecatelja,
Udruge u sportovima koji nemaju ligaško natjecanje, ovisno o broju natjecatelja, određuje se
pravo na plaćene sate objekta 2-5 sati tjedno + 4 sata za mlađe kategorije natjecatelja.
Raspored po objektima mora biti odobren od Zajednice.
Ukoliko se ukaže potreba i postoje financijska sredstva Izvršni odbor Zajednice može
donijeti odluku o povećanju plaćenih sata objekata za mlađe kategorije za maksimalno još 2 (dva)
sata.
(Odlukom o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava Skupština
Zajednice na sjednici 11. travnja 2017. donijela je odluku o dodavanju 5. stavka Članku 7. ovog
Pravilnika)

IV FINANCIRANJE STRUČNIH KADROVA
Članak 8.
Sportska udruga može ostvariti pravo na sredstva za sufinanciranje stručnih kadrova –
trenera mlađih dobnih skupina prema kriterijima iz ovog Pravilnika.
Plaćanje trenera pojedinoj udruzi odobrava Izvršni odbor Zajednice.
Temeljeno na ravnopravnosti, svaka grupa sportova ima pravo na financiranje najviše
jednog trenera uz uvjet da grupa sportova ima najmanje dva ranga natjecanja.

Mjesečni iznos visine nakn ade za troškove stručnih kadrova određuje Izvršni odbor
Zajednice.
Za stjecanje prava za financiranje trenera sportske udruge moraju ispunjavati slijedeće
kriterije:
a) kvalifikacija
- profesionalni trener - profesor tjelesne i zdravstvene kulture
- viša trenerska ili VI/1 + trenerski tečaj
- položen trenerski ispit u struci, SSS
- neprofesionalni trener – položen trenerski ispit, SSS
b) kategorija
- treniranje mlađih kategorija, sportske škole
c) radno vrijeme
- profesionalni trener – prosječno 40 sati tjedno
- neprofesionalni trener – prosječno 10 sati tjedno.
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Ukoliko dvije ili više udruga zadovoljava kriterije iz članka 8. odluku o financiranju trenera
donosi Izvršni odbor Zajednice s time da je prije donošenja odluke dužan pribaviti o tome mišljenje
od sportskog strukovnog saveza (županijskog ili gradskog) kojemu ti klubovi pripadaju.
Izvršni odbor prosudbu donosi na temelju dodatnih kriterija:
- da je dostavljena sva potrebna dokumentacija
- status trenera u klubovima (profesionalac – neprofesionalac)
- kvalifikacija trenera
- broj natjecatelja mlađih dobnih skupina
- rezultati mlađih dobnih skupina
- kontinuitet kluba i rada s mlađim dobnim skupinama.

V FINANCIRANJE KVALITETNOG SPORTA
Članak 10.
Financiranje kvalitetnog sporta (ekipnog i pojedinačnog) vrši se na osnovu postignutih
rezultata na službenim međunarodnim i državnim natjecanjima.
Financiranje kvalitetnog sporta vrši se samo za mlađe starosne kategorije (kadeti, juniori i
mlađi).
Odluku o raspodjeli sredstava vrši Izvršni odbor zajednice na prijedlog Stručne komisije
(uvažavajući parametre: plasman, razina natjecanja, starosna kategorija, broj natjecatelja koji su
nastupili, broj sudionika u natjecanju, kategorizacija sporta po HOO i dr.).
Radi ostvarivanja prava na financiranje kvalitetnog sporta klub je dužan prijaviti ostvareni
rezultat te priložiti dokaz (službeni bilten sa natjecanja ili ovjerene rezultate od strane nacionalnog
saveza), a na traženje stručne komisije dostaviti i druge tražene podatke.

VI FINANCIRANJE MANIFESTACIJA I OSTALIH POTREBA

Članak 11.
Financiranje manifestacija međunarodnog i nacionalnog ranga od posebnog interesa za grad
Čakovec, nastupi pojedinaca i ekipa na natjecanjima izvan redovnog sustava natjecanja, nabave
opreme, pomoć klubovima izvan sustava financiranja i druge potrebe vrši se na osnovu primljenih
zamolbi.
Uz zamolbu klub je dužan priložiti plan, financijski plan, bilten ili drugu dokumentaciju, a
po završetku izvješće, bilten i sl.
Sportskim udrugama koje ne dostave svu potrebnu dokumentaciju sredstva se ne mogu
odobriti.
Svaka udruga pravo na financiranje po odlukama Izvršnog odbora Zajednice može ostvariti
samo jednom u tekućoj proračunskoj godini.
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VII ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Za davanje tumačenja pojedinih odredbi ovog Pravilnika ovlašćuje se Izvršni odbor
Zajednice.
Članak 13.
Izmjene i dopune Pravilnika donose se po postupku po kojim je donijet Pravilnik.
Članak 14.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 11.04.2017. godine.

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE
Bojan Ružić

