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ZAKONSKE ODREDBE
Člankom 74. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 124/10., 124/11. i 86/12.)
propisano je da gradovi za svoje područje utvrđuju program javnih potreba u sportu i za
njihovo ostvarivanje osiguravaju financijska sredstva iz svog proračuna.
Članak 76. propisuje što su to Javne potrebe u sportu, odnosno koje su to aktivnosti,
poslovi i djelatnosti za koje je određeno da su od lokalnog značaja.
Zajednica skrbi o ostvarenju programa javnih potreba, o izvršenju programa i
utroška financijskih sredstava podnosi izvješće Gradskom Vijeću Grada Valpova,
općini Bizovac i Petrijevci
FINANCIRANJE SPORTA
Prema članku 74. Zakona o sportu (NN 86/12) osnovu financiranja sporta čine
prihodi koje pravne i fizičke osobe koje obavljaju sportsku djelatnost ostvare
obavljanjem sportske djelatnosti, članarine koje ostvaruju sportske udruge i sredstva
kojima jedinice lokalne samouprave pomažu obavljanje sportskih djelatnosti.
Grad Valpovo utvrđuje javne potrebe u sportu i za njihovo ostvarivanje osigurava
financijska sredstva iz svog proračuna, u skladu sa Zakonom. Pri utvrđivanju programa
javnih potreba u sportu polazi se od potreba i mogućnosti tržišnih odnosa i dostignuća
u sportu suvremenog svijeta.
Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba izdvajaju se na račun zajednice športskih
udruga Grada Valpova. Kako bi se financijska sredstva što pravednije raspodijelila,
Zajednica športskih udruga Grada Valpova utvrdila je kriterije i mjerila za raspodjelu
istih.
Javne potrebe u sportu, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Valpova
jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti, za koje je određeno da su lokalnog značenja, a
utvrđene su člankom 76. Zakona o sportu.
Osnovni kriterij financiranja javnih potreba bit će zasnovani na zakonskim
osnovama.

1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
1.1.

POTICANJE I PROMICANJE SPORTA

- u okviru postojećih sredstava dio sredstava osigurati za programsku djelatnost
sportskih udruga, pratiti redovna natjecanja klubova i pojedinaca u sklopu
nacionalnih prvenstava.
- u okviru zakonskih ovlaštenja donositi odluke o organizaciji sportskih natjecanja
na nivou grada.
- pratiti regularnost natjecanja u svim sportskim granama,
- unaprijediti i povećati interes u pojedinim sredinama za sport,
- tražiti od sportskih udruga da poduzmu sve mjere kako bi se natjecanja odvijala
protokolarno i neometano,
- ne dozvoliti gašenje postojećih sportskih udruga, poticati rad u postojećim
udrugama i davanje podrške osnivanju novih.
1.2.

PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MALDEŽI I
STUDENATA

- poticati vannastavne aktivnosti u sportu pri osnovnim školama u školsko
sportskim klubovima i srednjoj školi,
- povezivanje školskog sporta i klubova, odnosno okupljanje većeg broja mladeži
te kroz kvalitetnu selekciju i programe osigurati postizanje što boljih sportskih
rezultata,
- uključiti se u organizaciju natjecanja po pojedinim granama u okviru škola,
- poticati da se u školska natjecanja uključi što veći broj školske djece i mladeži
- aktivno se uključiti i omogućiti odlazak djece i mladeži na regionalna, županijska
i republička natjecanja,
- dati financijsku potporu školsko sportskim klubovima.
1.3.

DJELOVANJE ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA U GRADU

- utvrđuje i ostvaruje politiku promicanje sporta na svom području
- objedinjuje i usklađuje programe sporta, te izrađuje prijedlog javnih potreba u
sportu i skrbi o njihovom ostvarivanju,
- sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Športske zajednice Osječkobaranjske županije i HOO,
- sudjeluje u unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih
djelatnika,
- skrbi o namjeni i korištenju sportskih objekata, posebno u Gradsko-školskoj
sportskoj dvorani,
- usklađuje aktivnosti svojih članica,

- vodi knjigovodstveni servis za sve zainteresirane sportske udruge u skladu sa
postojećim zakonskim propisima,
- obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog
olimpijskog odbora i njihovim pravilima,
- surađuje sa Športskom Zajednicom Osječko-baranjske županije, kao i sa
susjednim Zajednicama gradova sa područja županije i šire
- vodi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava i iskorištenosti
stručnog kadra.
1.4.

SPORTSKA
PRIPREMA,
DOMAĆA
I
MEĐUNARODNA
NATJECANJA TE OPĆA I POSEBNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
SPORTAŠA

- na području djelovanja Zajednice športskih udruga organizirati natjecanja u
suradnji sa sportskim savezima u svim sportskim granama gdje djeluje više
sportskih udruga,
- sastav, uvjete i organizaciju sportskih natjecanja uskladiti sa načelima
nacionalnih sportskih saveza,
- svim sudionicima u sportu obvezatno osigurati liječnički pregled prije
uključivanja u sistem natjecanja, naročito voditi računa o mlađim uzrasnim
skupinama,
- za sportaše u višim rangovima i mlađim kategorijama osigurati specijalistički
liječnički pregled
1.5.

SPORTSKO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA

- provoditi sportsko rekreativne aktivnosti za sve dobne skupine zainteresirane za
bavljenje rekreacijom (aerobik, organizirano trčanje, izleti i dr),
- organizirati natjecanje u dogovoru sa poslodavcima koji djeluje na području
grada u raznim sportskim disciplinama,
- omogućiti terapijske aktivnosti sportašima koji su doživjeli sportske i druge
povrede,
- sudjelovati sa sportskim programima za pučanstvo povodom obilježavanja
značajnih datuma i praznika,
- organizirati ulične utrke u suradnji sa udrugama za više uzrasnih kategorija,
- sudjelovati u organizaciji Olimpijskog festivala dječjih vrtića Hrvatske,
- sudjelovati u organizaciji Novogodišnjeg malonogometnog turnira,
- organizirati predavanja u suradnji sa Športskom zajednicom Osječko-baranjske
županije eminentnih stručnjaka iz domena sportske medicine i psihologije.

1.6.

PLANIRANJE, IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE
SPORTSKIH
GRAĐEVINA
ZNAČAJNIH
ZA
JEDINICU
LOKALNE SAMOUPRAVE

- u okviru planiranih sredstava izdvojiti određeni iznos za održavanje sportskih
objekata kako bi mogli osigurati uvjete za provođenje sportskih natjecanja,
- poduzeti sve mjere kako bi se postojeći objekti što bolje čuvali i održavali i
omogućiti sportskim udrugama Grada da te objekte mogu koristiti,
- pored programskih aktivnosti koje će se provoditi u dvorani, Gradsko-školsko
sportsku dvoranu održavati i komercijalizirati.
1.7.

PROVOĐENJE I FINANCIRANJE ZNANSTVENIH I RAZVOJNIH
PROJEKATA U FUNKCIJI RAZVOJ SPORTA

- slati na stručno osposobljavanje za trenere zainteresirane kandidate iz više
sportskih grana,
- u suradnji sa Športskom zajednicom Osječko-baranjske županije uključiti se u
organizaciju školovanja i osposobljavanja kadrova,
- nastaviti praćenje i kontinuitet najboljih rezultata koji su postignuti u sportu,
- prikupiti podatke o svim sportskim događajima,
- osigurati adekvatne nagrade kako bi najbolje sportaše stimulirali na nastave
kontinuitet dobrih rezultata,
- izbor najboljih u sportu vršiti u suradnji sa sportskim udrugama, sportskim
djelatnicima, sredstvima javnog priopćavanja i nadležnim institucijama,
- prikupljanje podataka, čuvanje, obrađivanje i sistematiziranje podataka značajnih
za sport.
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