
 
 

 

 

Temeljem članka 37. Zakona o športu ("Narodne novine" broj 111/97., 13/98. i 24/01.) i članka 30. 
točka 6. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 
4/02., 9/03., 7/05. - pročišćeni tekst i 13/05.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 7. 
sjednici 19. prosinca 2005. godine 
 
 
 
 P R O G R A M 
 
 javnih potreba u športu na 
 području Osječko-baranjske županije 
 za 2006. godinu 
 
I. UVOD 
 
 Šport se unazad nekoliko godina nalazi u stanju neprimjene i nepoštivanja Zakona o športu, 
višegodišnjeg iščekivanja novog Zakona, neusklađenosti zakona koji su vezani i od interesa za športsku 
djelatnost, nestimulativnim zakonima koji reguliraju ulaganje u šport, nepostojanja strategija, vizije i 
opredjeljenja države što hoće od športa, nepostojanja nadzora u športu i sl. 
 
 Stoga je potrebno biti realan u vezi sa stanjem športa, kako nas ne bi zavarala vrhunska športska 
ostvarenja na Olimpijskim igrama, Europskim i Svjetskim prvenstvima, te je potrebno sustavno rješavati 
nagomilane probleme odnosno prići izradi strategije kako na državnoj razini tako i na onoj najnižoj 
ustrojbenoj jedinici. 
 
 Za ostvarenje vrhunskih rezultata potrebna je sustavna višegodišnja športska aktivnost i 
saznanje da se rezultati ne stvaraju preko noći te da taj sustav počinje u predškolskoj dobi, nastavi 
tjelesne i zdravstvene kulture i športu u školama i fakultetima. 
 
 Osnovna zadaća Programa javnih potreba u športu za koji se sredstva osiguravaju u Proračunu 
Osječko-baranjske županije su poticanje programa športskih udruga sufinanciranjem, pridajući jednaku 
važnost ustroju, organizaciji i sustavu športa, masovnosti, selekciji, kvaliteti, vrhunskim športskim 
ostvarenjima, stručnom radu, stvaranju uvjeta i drugim segmentima od interesa za šport ovog područja. 
 
 Program javnih potreba u športu Osječko-baranjske županije, osim u zakonskoj regulativi, ima 
podlogu u dosadašnjim Programima javnih potreba kao kontinuitetu (donosi se od 1996. godine), ali i u 
uočenim pozitivnim i negativnim kretanjima u športu naše Županije. 
 
 
II. ZAKONSKE ODREDBE 
 
 Šport na području Republike Hrvatske pa tako i naše Županije djeluje temeljem Zakona o 
udrugama ("Narodne novine" broj 88/01.), Zakona o športu ("Narodne novine" broj 111/97., 13/98., 
127/00. i 24/01.) i drugh zakona koji se tiču športske djelatnosti. 
 
 Najveći problem funkcioniranja športa je neprimjena i nepoštivanje postojećih zakona, a 
posebno Zakona o športu, neusklađenost ostalih zakona sa Zakonom o športu te nestimulativnim 
zakonskim regulativama u smislu ulaganja u šport. 
 
 Također veliki problem predstavlja višegodišnje iščekivanje novog Zakona o športu što dodatno 
destimulira športsku djelatnost. 
 



 
 

 

 

 Javne potrebe u športu na području Županije propisane člankom 39. Zakona o športu, za koje se 
financijska sredstva osiguravaju iz Proračuna Županije, jesu poslovi i djelatnosti za koje je određeno da 
su od lokalnog značaja, a u svezi s: 
- poticanjem i promicanjem športa 
- provođenjem djela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži 
- djelovanjem športskih saveza, zajednice športskih udruga i saveza 
- djelovanjem općinskih, odnosno gradskih saveza i udruženja športskih organizacija i saveza 
- treningom, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, te 

općom i posebnom zdravstvenom zaštitom 
- športsko-rekreacijskim aktivnostima građana, kao i drugim športskim aktivnostima koje su u 

funkciji unaprjeđenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti građanstva 
- tjelesnom kulturom i športskim aktivnostima invalida i drugih osoba oštećenog zdravlja 
- održavanjem i izgradnjom objekata od značaja za Županiju 
- stručnim radom u športu, te obrazovnom i informacijskom djelatnošću u športu 
 
 Zajednica športskih udruga i saveza Osječko-baranjske županije izrađuje Prijedlog Programa 
(članak 28.) i podnosi izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Osječko-
baranjske županije i utrošku financijskih sredstava predstavničkom tijelu Županije (članak 39.  stavak 
4.). 
 
 Skupština Osječko-baranjske županije na prijedlog Poglavarstva donosi Program javnih potreba 
u športu zajedno s godišnjim Proračunom (članak 39. stavak 2.). 
 
 
III. FINANCIRANJE 
 
 Športu je zakonski omogućeno financiranje putem članarina, vlastite djelatnosti, dijelom dobiti 
od priređivanja igara na sreću, te izdvajanjem fizičkih i pravnih osoba, odnosno reklamiranjem i 
sponzoniranjem. 
 
 U praksi osnovno financiranje činit će izdvajanja iz proračuna općina, gradova i Županije te 
ponekom pomoći pravnih subjekata putem sponzoniranja. 
 
 Stoga i nadalje jedini način realizacije zacrtanih programa moguće je provesti zajedničkim 
sufinanciranjem općina, gradova, Županije, odnosno Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 
Hrvatskog olimpijskog odbora, Nacionalnih saveza, te ostalih zainteresiranih gospodarskih subjekata. 
 
 Ovakvim zajedničkim i objedinjenim načinom postoji mogućnost realizacije i većih projekata, s 
tim da se smanjuje opterećenje samo na jedan subjekt, za što je potrebna izrada kvalitetnog programa 
(projekta) i dobra koordinacija. 
 
 Financijska sredstva izdvojena iz Proračuna Županije unazad nekoliko godina su značajno 
povećana, što je dobro za šport, ali su s obzirom na broj športaša, športskih udruga, programa i iskazanih 
potreba, ipak nedovoljna za značajniji utjecaj u vođenju športske politike na ovom području. 
 
 Financijska sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu izdvojit će se iz Proračuna 
Županije na račun Zajednice športskih udruga i saveza Osječko-baranjske županije (članak 39. stavak 
3.), a temeljem Programa i detaljnog prijedloga Izvršnog odbora Zajednice doznačavati krajnjem 
korisniku. 
 
 Financijska sredstva iz Proračuna Županije biti će u funkciji poticanja športa, objedinjavanja, 
usklađivanja, isticanja kvalitetnih programa i rezultata, te nadogradnje. 



 
 

 

 

 
 
IV. POLAZNE OSNOVE 
 
 Financijska sredstva izdvojena iz Proračuna koristit će se isključivo u smislu sufinanciranja, te 
niti jedna udruga ili športaš neće biti u redovnom obliku financiranja. 
 
 Financijska sredstva izdvojena iz Proračuna Županije moći će koristiti isključivo športske 
udruge registrirane temeljem zakonskih odredbi, poštujući svoje statute i statute asocijacija u koje su 
učlanjeni te ako održavaju redovno Skupštine. 
 
 U sredstvima županijskog Proračuna ne može participirati udruga koja nije članica Zajednice 
(Zakon o športu, članak 26. stavak 1.) 
 
 S obzirom da je svrha financijskih sredstava izdvojenih iz Proračuna Županije postojanje 
županijske športske razine, sredstva se ne vraćaju općinama i gradovima u istom iznosu koliko su oni 
kroz porezni sustav izdvojili u županijski Proračun. 
 
 Zajednica Županije će objediniti zahtjeve, programe i projekte koji u sebi moraju sadržavati 
kvalitetu i detaljno programsko obrazloženje (opis projekta, ostale sufinancijere i sl.) 
 
 Samo članice Zajednice (Zajednice gradova i Granski savezi) mogu kandidirati objedinjene 
programe svog područja koji su od interesa i značaja za Županiju. 
 
 Pri raspodjeli financijskih sredstava vodit će se računa o različitim programskim područjima i 
ravnomjernom razvoju športa na području cijele Županije, poštujući kriterije razvijenosti športa, 
masovnosti, kvalitete, višegodišnjeg rada i rezultata, perspektivnosti planova i programa, vrhunskih 
ostvarenja na domaćem i međunarodnom planu, te socijalnom aspektu. 
 
 S obzirom na preliberalan Zakon o udrugama i, slijedom toga, sve veći broj novoosnovanih 
športskih udruga koje odmah žele participirati u Proračunu Županije, temeljem odluke Skupštine 
Zajednice niti jedna novoosnovana udruga u prvih pet godina postojanja ne može participirati u 
županijskom Proračunu. 
 
 Izvršni odbor Zajednice, kao i do sada, temeljem kriterija, zamolbi (projekata, programa) i 
objedinjenih prijedloga članica (Zajednice gradova i granskih županijskih saveza) kroz sufinanciranje, a 
temeljem procjene zahtjeva i programa, objektivne procjene višegodišnje aktivnosti i sustavnog 
praćenja, predlagat će raspoređivanje financijskih sredstava u skladu s Programom javnih potreba u 
športu za 2006. godinu koja će se preko Zajednice doznačavati krajnjem korisniku. 
 
 Izvršni odbor Zajednice predlagat će detaljnu raspodjelu financijskih sredstava, prateći športska 
događanja, predložiti dinamiku raspodjele financijskih sredstava, uvažavajući da je šport promjenjiva 
kategorija odnosno djelatnost. 
 
 Korisnici proračunskih sredstava obvezni su namjenski utrošiti financijska sredstva, a prema 
odobrenom projektu. 
 
 
V. PROGRAMSKA PODRUČJA 
 
 Program javnih potreba ima tri temeljna dijela: 
 



 
 

 

 

- program školskih športskih klubova na županijskoj razini 
- program Zajednice športskih udruga i saveza Osječko-baranjske županije i županijskih granskih 

saveza 
- poticanje i promicanje športa. 
 
 
1. POTICANJE I PROMICANJE ŠPORTA 1.120.000,00 
 
1.1. Ravnomjerni razvoj športa na području cijele Županije 440.000,00 
 
 Cilj ovog programa je namjenski osigurati ravnomjerni razvoj športa na području cijele 
Županije u kojem su prvenstveno obuhvaćene športske udruge gradova (Osijek, Beli Manastir, Donji 
Miholjac, Našice, Đakovo, Belišće, Valpovo), ali i programi športskih udruga s područja općina. Visina 
sredstava za pojedina područja odredit će se na osnovi kriterija i analize razvijenosti i kvalitete športa. 
 
 Objedinjene programe svog područja kandidirat će Zajednice uz detaljno obrazloženje, dok će 
se djelovanje i funkcioniranje zajednica gradova, kao i do sada, financirati iz proračuna gradova. 
 
 
1.2. Programske aktivnosti granskih (strukovnih) saveza 1.100.000,00 
 
 Djelovanje Županijskih granskih saveza sufinancirat će se iz Proračuna Županije, putem 
programskih aktivnosti s ciljem razvoja, unaprjeđenja i povećanja kvalitete određenog športa, 
prvenstveno kroz zajedničke projekte. 
 
 Granski savezi će u tom programu participirati putem objedinjenih projekata iz kojih će biti 
vidljivo što je cilj aktivnosti, očekivani efekt za taj šport za cijelu Županiju te ostali izvori financiranja. 
 
 Temeljni kriterij za raspodjelu po športovima uz predočeni Program koji je od interesa za 
Županiju biti će razvijenost i kvaliteta športa (broj športaša, klubova, ustrojbenih jedinica, liga, stručnog 
kadra, popularnost itd.). 
 
 
1.3. Udruge od posebnog interesa 60.000,00 
 
 Cilj ovog programa je pomoći športske grane koje su značajne za športsku djelatnost, ali i za 
širu športsku zajednicu što se pozitivnim pokazalo u Domovinskom ratu. 
 
 Prvenstveno se to odnosi na ronilaštvo, motonautiku i zrakoplovstvo, te je na osnovu te potrebe 
dugi niz godina u sustavu sufinanciranja Aeroklub "Osijek". 
 
 
1.4. Oživljavanje športa na ratom zahvaćenom području 50.000,00 
 
 Ovim dijelom programa želi se pomoći područjima koja su duže vrijeme bila izvan sustava 
športa Republike Hrvatske uzrokovano ratnim događanjima. 
 
 Osim uvjeta rada (objekti) potrebno je sustavno pomoći u pronalaženju stručnog kadra, nabavci 
opreme i rekvizita, realizaciji programa i sustava natjecanja. 
 
 Na tim dijelovima najzastupljeniji i najrazvijeniji je nogomet, te je potrebno pomoći kako bi 
nastavili djelovati i uključili što više aktera u športu s posebnim naglaskom na djecu i mladež. 



 
 

 

 

 
 
1.5. Program školovanja, usavršavanja i osposobljavanja 10.000,00 
 
 Cilj ovog programa je organizacija stručnih skupova koji će unaprijediti stručni rad u športu 
odnosno osigurati permanentno usavršavanje. Dio programa može biti sufinanciranje, školovanje ili 
osposobljavanje pojedinaca s ciljem dobivanja potrebnog stručnog kadra, koji će po završetku 
školovanja ostati djelovati na području Osječko-baranjske županije. 
 
 
1.6. Suorganizacija športskih manifestacija 35.000,00 
 
 Ovim programom obilježavamo značajne datume općina, gradova, županija i Republike 
Hrvatske, te uključenje u međunarodne športske manifestacije poput Svjetskog dana športa, Utrke protiv 
droge i sl. 
Ovim programom obuhvaćaju se športske manifestacije koje obilježavaju obljetnice djelovanja športskih 
udruga i to prvenstveno velike obljetnice (50, 100, 150, 200, 250 godina). 
 
 
 
 Najznačajnije manifestacije koje Županija putem višegodišnjeg sufinanciranja prati su 
Olimpijada starih športova u Brođancima i proglašenje najboljeg športaša i kolektiva godine za područje 
Osječko-baranjske županije u organizaciji Zajednice športskih udruga Grada Osijeka i suorganizaciji 
Zajednice športskih udruga i saveza Osječko-baranjske županije. 
 
 
1.7. Športsko rekreacijske aktivnosti osoba s invaliditetom 10.000,00 
 
 Ratna događanja na području Županije povećala su broj osoba s invaliditetom, te nas obvezuju 
da posebnu pozornost usmjerimo tom segmentu športa, s ciljem masovnijeg uključenja osoba s 
invaliditetom i davanja potpore onim športašima invalidima koji ostvaruju vrhunske rezultate u svom 
području. 
 
 
1.8. Program nabavke opreme i rekvizita 160.000,00 
 
 Jedna od glavnih pretpostavki za odvijanje kvalitetne športske aktivnosti i normalno 
funkcioniranje športa su oprema i rekviziti, te klubovima s područja Županije treba pomoći u nabavci 
svega potrebitog za kvalitetno funkcioniranje. 
 
 Stoga će putem ovog programa financijskim sredstvima Županija sufinanciranjem s klubovima, 
općinama, gradovima i sl. partnerski realizirati ovaj neophodan program. 
 
 
1.9. Športske aktivnosti studenata 30.000,00 
 
 Osječko Sveučilište ima preko 16.000 studenata, uključujući dislocirane studije u drugim 
gradovima Županije i regije. 
 
 Kako postoji sve veći interes studenata za redovne oblike športskih aktivnosti, potrebno je, 
zajedno sa Sveučilištem i Gradom Osijekom, pomoći pri realizaciji studentskih športskih projekata. S 
obzirom da Sveučilište ima nedovoljan broj profesionalno zaposlenih stručnih osoba, ovim programom 



 
 

 

 

posebno će se pomoći stvaranju financijskih pretpostavki za djelovanje stručnog kadra za potrebe športa 
na Sveučilištu. 
 
 
1.10. Šport djece predškolske dobi 5.000,00 
 
 Na inicijativu Hrvatskog olimpijskog odbora pokrenut je festival dječjih vrtića, zamišljen kao 
"mala olimpijada", tako će se u 2006. godini održati po 5. puta. 
 
 Cilj ovog programa je, zajedno s gradom domaćinom, inicirati bavljenje djece športom od 
najranije dobi. 
 
 
1.11. Suorganizacija velikih športskih priredbi od 
 interesa za Županiju 70.000,00 
 
 Ovim programom se u vidu suorganizacije građanima naše Županije žele približiti velika 
športska natjecanja, nastup uživo velikih športskih zvijezda putem mitinga, službenih međunarodnih 
natjecanja, prijateljskih susreta i nastupa reprezentacije, što je u funkciji popularizacije športa, razvoja 
turizma i gospodarstva. 
 
 
 
 
1.12. Program nagrada i priznanja 30.000,00 
 
 Ovim programom obuhvaćeno je predlaganje pojedinaca i kolektiva za godišnje nagrade i 
životno djelo na državnoj razini (Franjo Bučar, Nagrada HOO - Matija Ljubek, nagrade nacionalnih 
saveza), županijskoj razini (županijska nagrada, proglašenje najuspješnijeg športaša i kolektiva). 
 
 Financijski će se nagraditi najuspješniji športaš, športski kolektiv i dobitnik Uzor trofeja "Matija 
Ljubek" za područje Osječko-baranjske županije. 
 
 
1.13. Program zdravstvene zaštite 20.000,00 
 
 Programom sufinanciranja zdravstvene zaštite, za športaše Osječko-baranjske županije, 
prvenstveno će se pokušati osigurati stvaranje uvjeta za unaprjeđenje rezultata putem dijagnostike 
oporavka, ali i saniranja povrede. 
 
 
1.14. Tekuća rezerva 100.000,00 
 
 Kako je šport promjenjiva kategorija odnosno kako se u športu ne mogu predvidjeti sve 
aktivnosti, odnosno programska područja, potrebno je predvidjeti sredstva za neplanirane aktivnosti. 
 
 
1.15. Ostali programi 
 
 Pod ostale programe pripadaju svi ostali programi koji se realiziraju u športu na području 
Osječko-baranjske županije, a zbog ograničenih financijskih sredstava u ovom trenutku se ne mogu 
pratiti. 



 
 

 

 

 
 Ostali programi mogu se realizirati ukoliko Izvršni odbor Zajednice predloži sufinanciranje i 
drugih programa i za tu namjenu osigura dodatna sredstva. 
 
 
2. PROGRAM ŠPORTSKIH ŠKOLSKIH KLUBOVA NA ŽUPANIJSKOJ RAZINI200.000,00 
 
 Ovaj program prvenstveno obuhvaća realizaciju programa natjecanja (organizacija i 
sudjelovanje na natjecanju) za učenike osnovnih i srednjih škola na županijskoj razini. 
 
 Županijska športska natjecanja održavaju se nakon općinskih, međuopćinskih i gradskih 
prvenstava, a prije međužupanijskog (regionalnog) i prvenstva Republike Hrvatske. 
 
 Najbolje ekipe s gradskih (općinskih) prvenstava nastupaju na Županijskom prvenstvu, a sa 
Županijskog najbolje ekipe nastupaju na regionalnom prvenstvu (pet županija). 
 
 Pravila i domaćini precizirani su propisnikom natjecanja u športovima koje je propisalo 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (osnovne škole - Mali nogomet, Košarka m,ž., Atletika m.ž., 
Odbojka m,ž., Rukomet m,ž., Stolni tenis m,ž., Tenis m,ž., Streljaštvo m,ž., Gimnastika m,ž., Šah m,ž., 
Plivanje m,ž., Veslanje; srednje škole - Mali nogomet m., Košarka m,ž., Odbojka m,ž., Rukomet m,ž., 
Stolni tenis m,ž., Kros m,ž., Atletika m,ž.) 
 
 Ovaj program realizira, koordinira, objedinjuje i uz organizatore (škole) provodi Povjerenstvo 
za školska športska natjecanja pri Upravnom odjelu za društvene djelatnosti. 
 
 Predviđena financijska sredstva utrošit će se na natjecanja školskih športskih klubova 
(organizacija i sudjelovanje), opremu i rekvizite, materijalne troškove te nagrade za najbolje školske 
športske klubove i pojedince. 
 
 
3. PROGRAM ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA 
 OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE I ŽUPANIJSKIH GRANSKIH SAVEZA680.000,00 
 
3.1. Zajednica Županije 
 
 Zajednica postoji temeljem članka 24. Zakona o športu i djeluje od 1995. godine. Zajednica je 
najviše športsko tijelo u Županiji koje objedinjuje, koordinira te vodi računa o svim elementima koji se 
tiču športske djelatnosti. 
 
 Zajednica je bitan čimbenik povezivanja športa ovog područja s Hrvatskim olimpijskim 
odborom, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, kineziološkim fakultetima, Nacionalnim 
savezima, a preko njih s međunarodnim športom i asocijacijama. 
 
 Zajednica je ujedno i stručno tijelo Osječko-baranjske županije kojem je temeljna zadaća 
stvaranje uvjeta za nesmetano funkcioniranje športa, a putem osiguranih financijskih sredstava iz 
Proračuna Županije. 
 
 Zadaća Zajednice je uočavanje, praćenje i lociranje pozitivnih i negativnih pojava u športu, 
predlaganje rješenja, podnošenje inicijativa, predlaganje strategije, vizije i razvojnog momenta športske 
djelatnosti za područje Osječko-baranjske županije u cjelini. 
 



 
 

 

 

 Zajednica Županije temeljem Zakona o športu (članak 28.) prikuplja, objedinjuje i izrađuje 
Prijedlog Programa javnih potreba u športu. 
 
 Djelovanje Zajednice u skladu javnih potreba u športu regulirano je člankom 39. stavak 1. točka 
3. Zajednica u svom djelovanju osobito: 
 
- utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja športa na svom području 
- potiče i promiče svekoliki šport, a osobito šport djece i mladeži 
- usklađuje aktivnosti svojih članica 
- objedinjuje i usklađuje programe športa, te daje prijedloge za izradu Programa javnih potreba u 

športu i skrbi o njihovu ostvarenju 
- skrbi o vrhunskim športašima, te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za Olimpijske 

igre, Svjetska i Europska prvenstva, te druga međunarodna natjecanja 
- sudjeluje u ostvarenju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora 
- sudjeluje u unaprjeđenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika 
- obavlja i druge poslove i zadaće određene Zakonom, Pravilnikom HOO-a. 
 
 Sjedište Zajednice će, kao i do sada, biti u športskoj dvorani Zrinjevac u Osijeku. 
 
 Iz Proračuna Županije osigurat će se plaće i prava iz radnog odnosa za tajnika Zajednice 
Županije, stručnog suradnika i administratora Zajednice, te tajnika Županijskog nogometnog saveza, kao 
i materijalni trošak za djelovanje Zajednice. 
 
 Plaće zaposlenika Zajednice usklađene su s koeficijentima u Županiji u skladu sa stručnom 
spremom, i to za tajnika Zajednice u rangu pomoćnika pročelnika koeficijent 2.20., stručni suradnik 
Zajednice koeficijent 1.20., administrator Zajednice koeficijent 0.90., tajnik Županijskog nogometnog 
saveza koeficijent 1.00. 
 
 
3.2. Županijski granski savezi 192.000,00 
 
 Županijski savezi osnivaju se ako na poručju Županije u različitim gradovima ili općinama 
djeluju najmanje tri udruge tog športa. Člankom 27. Zakona propisan je djelokrug športskih saveza: 
 
- poticanje i promicanje odgovarajućeg športa, odnosno športske aktivnosti 
- usklađivanje aktivnosti svojih članica 
- organiziranje i provođenje sustava natjecanja 
- uređivanje pitanja koja se tiču registracije športaša, statusa športaša i drugih športskih 

djelatnosti, te disciplinske odgovornosti športaša i športskih djelatnika 
- skrb o unaprjeđenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika 
- unaprjeđenje športskih dostignuća 
- skrb o vrhunskim športašima 
- drugi poslovi i zadaće određene zakonom, statutima i pravilima nacionalnih športskih saveza. 
 
 Uz zakonske obveze, savezi će posebnu pozornost posvetiti: 
 
- razvoju športa 
- zastupanju interesa svog športa 
- unaprjeđenju rada s mladeži 
- pomoći u radu svojim članicama 
- pomoći u djelovanju školskih športskih klubova 
- osposobljavanju sudaca, instruktora i delegata u svom športu. 



 
 

 

 

 
 Na području naše Županije djeluje trinaest granskih športskih saveza (atletika, boćanje, karate, 
košarka, kuglanje, nogomet, odbojka, ribolov, rukomet, stolni tenis, streljaštvo, šah, tenis, kickboxing). 
 
 Za potrebe granskih saveza osigurat će se mjesečni materijalni troškovi. Visina materijalnog 
troška odredit će se prema razvijenosti, organiziranosti i kvaliteti športa i to u tri kategorije: 
 
I. Nogomet 
II. Košarka, Rukomet, Odbojka, Streljaštvo, Kuglanje (športovi koji imaju profesionalce, a djeluju 

temeljem dogovora Grada i Županije) 
III. Ostali 
 
 
VI. POSEBNI DIO PROGRAMA 
 
 Iako ovaj dio nije sastavni dio Programa javnih potreba od izuzetne je važnosti za 
funkcioniranje športa, putem kojeg Osječko-baranjske županija i Zajednica Županije dodatnim 
programima žele stvoriti što kvalitetnije uvjete za funkcioniranje športske djelatnosti. 
 
 
1. ŠPORTSKI OBJEKTI 
 
 Ovim programom stvaraju se temeljni uvjeti putem izgradnje otvorenih i zatvorenih školskih, 
sveučilišnih i drugih športskih objekata. 
 
 U ovoj godini potrebno je završiti započete športske objekte te krenuti u realizaciju prioritetnih 
kapitalnih investicija kao što su športska dvorana "Gradski vrt", sveučilišna športska dvorana, športska 
dvorana u Belom Manastiru, otvorenih športskih terena i dječjih igrališta, uređenje objekata za velika 
športska natjecanja (Europsko prvenstvo u streljaštvu 2009. godine, Svjetsko prvenstvo u ribolovu i sl.), 
te ostalih planiranih športskih objekata na području cijele Županije. 
 
 
2. FINANCIRANJE 
 
 Šport se dodatno može financirati s pozicije Županije u direktnom i indirektnom obliku putem 
javnih poduzeća u vlasništvu Županije i s drugih stavki Proračuna Osječko-baranjske županije, a prema 
procjeni. 
 
 
 Kako je šport promjenjiva aktivnost, te se stoga mnoge stvari ne mogu predvidjeti (aktivnosti, 
događanja, plasmani, rezultati) potrebno je u okviru rebalansa za 2006. godinu otvoriti mogućnost, a 
sukladno mogućnostima i na temelju stručne procjene, prijedloga i obrazloženja osigurati dodatna 
financijska sredstva. 
 
 
3. STIPENDIRANJE VRHUNSKIH ŠPORTAŠA 
 
 Po prvi put u 2006. godini osiguravaju se sredstva za realizaciju programa stipendiranja 
vrhunskih športaša I. i II. kategorije s ciljem vrednovanja, poticanja i pomoći u ostvarenju vrhunskih 
športskih dostignuća. 
 



 
 

 

 

 Ovaj program realizirat će se putem Pravilnika o stipendiranju športaša, a temelj će biti 
kategorizacija športaša HOO-a. 
 
 
VII. ZAKLJUČAK 
 
 Šport na lokalnoj razini ima posebnu važnost, jer se na toj razini događa temeljna športska 
aktivnost, te ukoliko ga na planski način ne zaštitimo i stvorimo kvalitetnije pretpostavke za 
funkcioniranje vrlo brzo nećemo imati reprezentativaca Hrvatske, športaša na Europskim i Svjetskim 
prvenstvima, odnosno Olimpijskim igrama. 
 
 Nužno je kontinuirano izgrađivati sustav koji će uključivati što veći broj mladih u športske 
aktivnosti, osmišljavati nove programe u tu svrhu kako bi športom bili obuhvaćeni talentirani i manje 
talentirani, ali i oni s posebnim potrebama. 
 
 Bez obzira na kaotično stanje hrvatskog športa ne postoji niti jedan razlog da mi na našem 
području stvorimo mikro cjelinu koja će kvalitetnije funkcionirati, poštujući sve specifičnosti našeg 
područja, a služeći kao primjer ostalom djelu Hrvatske. 
 
 Posebnu pažnju u realizaciji takvog načina rada treba dati obnovi zamrlih športskih natjecanja 
na općinskoj, gradskoj odnosno županijskoj i regionalnoj razini s ciljem uključivanja što više sudionika 
u športsku aktivnost. 
 
 



 
 

 

 

 Financijski plan javnih potreba u športu 
 na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu 
 
 
1. Program školskih športskih klubova na županijskoj razini 
 (organizacija i sudjelovanje na natjecanju školskih športskih 
 klubova osnovnih i srednjih škola na županijskoj razini, 
 materijalni trošak, nabavka opreme i rekvizita za natjecanja, 
 nagrade za ostvarene rezultate) 200.000,00 
 
 
2. Program djelovanja Zajednice športskih udruga i saveza 
 Osječko-baranjske županije i županijskih granskih saveza 680.000,00 
 - plaće tajnika, stručnog suradnika i administratora Zajednice 
   i plaća tajnika Županijskog nogometnog saveza 338.028,15 
 - materijalni trošak Zajednice 149.971,85 
 - materijalni trošak granskih saveza (nogomet, košarka, kuglanje, 
   odbojka, rukomet, streljaštvo, atletika, ribolov, boćanje 
   šah, karate, kickboxing) 192.000,00 
 
 
3. Poticanje i promicanje 2.120.000,00 
 - sufinanciranje ravnomjernog razvoja športa na području Županije 440.000,00 
 - sufinanciranje programa aktivnosti granskih saveza 1.100.000,00 
 - sufinanciranje programa udruga od posebnog interesa 60.000,00 
 - sufinanciranje programa oživljavanja športa 
   na ratom zahvaćenom području 50.000,00 
 - sufinanciranje prog. školovanja, osposobljavanja i usavršavanja 10.000,00 
 - sufinanciranje programa suorganizacije športskih manifestacija 35.000,00 
 - sufinanciranje programa športsko-rekreacijskih aktivnosti 
   osoba s invaliditetom 10.000,00 
 - sufinanciranje programa nabavke opreme i rekvizita 160.000,00 
 - sufinanciranje programa športskih aktivnosti studenata 30.000,00 
 - sufinanciranje programa športa djece predškolske dobi 5.000,00 
 - sufinanciranje programa suorganizacije športskih priredbi 
   od interesa za Županiju 70.000,00 
 - sufinanciranje programa nagrade i priznanja 30.000,00 
 - sufinanciranje programa zdravstvene zaštite športaša 20.000,00 
 - tekuća rezerva 100.000,00 
 
        U k u p n o: 3.000.000,00 
 
 
Klasa: 620-01/05-01/4 
Urbroj: 2158/1-01-01-05-5 
Osijek, 19. prosinca 2005. 
 
 
 Predsjednik  
 
 Damir Rešetar v.r.  
 


