
Na temelju članka 74. stavak 2 i članka 76. Zakona o športu („Narodne novine“ broj 
71/06), članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije («Sl. vjesnik» Županije br. 
9/09)  te članka 64. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" 
Županije broj  17/01.), Skupština Vukovarsko-srijemske županije na ______    sjednici 
održanoj _______________ 2013. godine,  d o n o s i 

 
 

P R O G R A M 
javnih potreba u športu 

Vukovarsko-srijemske županije za 2013. 
 

I. 
 (1) Vukovarsko-srijemska županija utvrđuje javne potrebe u športu, a koje predlaže 
Savez športova Vukovarsko-srijemske županije, i za njihovo ostvarivanje osigurava financijska 
sredstva iz svojeg proračuna u skladu sa Zakonom o športu. Predloženi programi javnih 
potreba u športu moraju biti u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama Razvojne 
strategije Vukovarsko srijemske županije - izgradnja, preuređenje i opremanje športskih 
objekata, razvoj športskih programa te stručnog kadra kroz stipendiranje i financiranje. 
  (2) Osnovu financiranja športa čine prihodi koje pravne i fizičke osobe, koje obavljaju 
športsku djelatnost, ostvare obavljanjem športske djelatnosti, prihodi ostvareni od drugih 
djelatnosti, prihodi iz Proračuna, članarine koju ostvare športske udruge te prihodi od donacija 
i sponzorstva.  

 (3) Javne potrebe u športu, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Vukovarsko-
srijemske županije jesu programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu od interesa 
za Vukovarsko-srijemsku županiju, su sljedeće: 

1. poticanje i promicanje športa 
2. provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata 
3. djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza 
4. športska priprema, natjecanja (domaća i međunarodna), te opća i posebna 

zdravstvena zaštita športaša 
5. zapošljavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u športu 
6. športska rekreacija građana 
7. športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i invalidnih osoba 
8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za 

Županiju 
9. provođenje i financiranje znanstvenih elaborata, studija i projekata koji su u funkciji 

promicanja i razvoja športa u Županiji. 
 
 

II. 
 Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu u Vukovarsko-srijemskoj županiji 
za 2013. i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Vukovarsko-
srijemske županije za 2013. u ukupnoj visini od 2.909.000,00 kn kako slijedi: 
 

1. Tekuće donacije učenicima i studentima za natprosječne rezultate u športu                                     
8.000,00 kn 

 Ova aktivnost znak je pažnje i pokazatelj da i Županija, unatoč skromnim sredstvima 
kojima raspolaže, vodi brigu o onim športašima učenicima i studentima s područja Županije 
koji postižu uspjehe te na taj način populariziraju i propagiraju sredinu iz koje dolaze. Stoga se 
određuje okvirni iznos za tu namjenu, a odluka o tome tko će imati pravo na dobivanje nagrade 
donosit će Upravni odjel za obrazovanje i šport na osnovi postignutih rezultata. Ova aktivnost 
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uvodi se kao skromni doprinos razvoju mladih i nadarenih športaša koja će se realizirati uz 
pomoć i suradnju klubova iz kojih dolaze. Ova će se pomoć odnositi samo na mlađe uzrasne 
kategorije i športaše. 
 Prošlogodišnja iskustva pokazala su svu opravdanost ove inicijative koja je naišla na 
sveopće odobravanje, kako u klubovima, tako i među samim mladim športašima. 
 
 2. Tekuće donacije za financiranje rada i programa Županijskog saveza športova  
Vukovarsko-srijemske županije                                                                  
 1.100.000,00 kn 
 Županijski savez športova sjedinjuje i usklađuje programe športa te predlaže program 
javnih potreba u športu, sudjeluje u njegovom ostvarivanju te podnosi izvješća o realizaciji 
programa, sudjeluje zajedno sa Savezom školskih športskih društava u predlaganju programa 
javnih potreba koji se odnose na provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži. 
 Ovim programom predviđeno je sufinanciranje Županijskog saveza športova koji će 
dalje sufinancirati prioritetne potrebe amaterskog športa u našoj Županiji uz naglasak na 
ravnomjernom razvoju športa u svim sredinama ovisno o uvjetima i mogućnostima određene 
sredine, a sukladno članku 48. Zakona o športu. 
            Županijski savez športova opslužuje programe pod svojom nadležnošću i unutar 
djelokruga koji im propisuje čl. 48. Zakona o športu. U njemu se navodi da između ostalog 
pojedini športski savezi potiču i promiču svoj šport u skladu s Nacionalnim programom športa, 
usklađuju djelatnosti učlanjenih udruga, organiziraju i provode sustav natjecanja, skrbe o 
stručnom radu i provode ostale operativne zadaće u skladu sa zakonom i pravilima 
nacionalnog športskog saveza. 
 Županijski savez športova će pomoći u organizaciji športskih natjecanja, koja će se 
održati u 2013. na našem području, a koja imaju poseban značaj za Vukovarsko-srijemsku 
županiju. 
            Županijski savez športova u obvezi je na kraju godine podnijeti izvješće o načinu 
trošenja sredstava kao i o provedenim programima koji su iz toga financirani. 
 

3. Savez školskih športskih društava Vukovarsko-srijemske županije  
      (natjecanja školskih športskih klubova)     
215.000,00 kn 
Uz redovnu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture u školama, zadaća je svih institucija 

nadležnih za šport uključiti što veći broj djece i mladeži u športske aktivnosti. Primjerenim 
programima želi se razvijati pozitivne psihofizičke osobine, suzbijati devijantna ponašanja, 
navikavati djecu i mladež na stalno bavljenje športom te kroz športsku poduku pripremati 
nadarene za daljnje športsko usavršavanje u športskim klubovima. Program športa djece i 
mladeži organizira se ponajprije preko učeničkih športskih klubova u osnovnim i srednjim 
školama. Za tu svrhu Vukovarsko-srijemska županija planira izdvojiti 215.000,00 kuna i taj 
iznos dodjeljuje se Savezu školskih športskih društava Vukovarsko-srijemske županije, koji 
provodi i organizira školska športska takmičenja, a sukladno članku 17. Zakona o športu. 
 Na razini Županije temeljem zakonske regulative osnovan je Savez školskih športskih 
društava Vukovarsko-srijemske županije, čija je zadaća usklađivanje aktivnosti školskih 
športskih društava, te provođenje i realiziranje natjecanja. Sredstva za rad i aktivnosti SŠŠD 
VSŽ osiguravaju se iz proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave (članak 55. 
stavak 4. Zakona o športu). Predviđena financijska sredstva utrošit će se na natjecanja školskih 
športskih društava (organizacija i sudjelovanje), opremu i rekvizite, materijalne troškove, te 
nagrade za najbolje školske športske klubove i pojedince.  
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 Hrvatski školski športski savez, Propisnikom natjecanja školskih športskih društava 
osnovnih i srednjih škola definira športove, pravila ponašanja, kao i sve ostale potrebne 
smjernice za realizaciju ovog programa.  
 Program će uključivati sljedeće športove:  

- osnovne škole  
1. mali nogomet  
2. košarka m,ž  
3. atletika m,ž  
4. odbojka m,ž  
5. rukomet m,ž  
6. stolni tenis m,ž  
7. gimnastika m,ž  
8. šah m,ž  
9. plivanje m,ž  
10. kros m,ž  
11. badminton m,ž 
- srednje škole  
1. mali nogomet  
2. košarka m,ž  
3. atletika m,ž  
4. odbojka m,ž  
5. rukomet m,ž  
6. stolni tenis m,ž  
7. kros m,ž  
8. badminton m,ž. 

 Putem sustava natjecanja, Županijska natjecanja okupit će najbolje momčadi gradskih 
(općinskih) natjecanja. Slijedom toga, najbolje momčadi Županijskog natjecanja stječu pravo 
nastupa na regionalnom natjecanju (obuhvaćeno je područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-
srijemske, Brodsko-posavske, te Požeško-slavonske županije), a pobjednici ovog natjecanja 
predstavljaju regiju "Istok" na državnom prvenstvu školskih športskih društava osnovnih i 
srednjih škola.  
 
 4. Trka 12 redarstvenika 
 12.000,00 kn 
 Trka 12 redarstvenika tradicionalno se održava u spomen na žrtvu 12 hrvatskih 
policajaca koje su mučki ubijeni u Borovu Selu 1991. godine. U atletskoj utrci sudjeluje preko 
1500 sudionika, djeca i mladež iz velikog broja osnovnih i srednjih škola, te pripadnici policije 
i vojske. Županija osigurava prijevoz učenika i pehare za najbolje ekipe u trci 12 redarstvenika. 

 
5. Olimpijski festival osnovnih škola i Olimpijski festival dječjih vrtića 

 18.000,00 kn 
Športska natjecanja djece osnovnih škola od 1. do 4. razreda u različitim športskim 

disciplinama za što je osigurano piće, voće i majice za sve sudionike i voditelje, a najboljima 
se dodjeljuju medalje i pehari. 
 Organizacija županijskog natjecanja dječjih vrtića, sudjeluje 12 dječjih vrtića kojima je 
osigurano piće, voće i majice za sve sudionike i voditelje, a najboljima se dodjeljuju medalje i 
pehari. 
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 6. Olimpijski dan 
 5.000,00 kn 
 Obilježavanje Olimpijskog dana je manifestacija za predškolsku i školsku djecu, kao i 
za rekreativce i populaciju treće životne dobi u športskim natjecanjima u nekoliko vrsta 
športova. 
 
 7. Financiranje športskih trenera       
 876.000,00 kn 
 Trener, u smislu Zakona o športu je osoba koja programira i provodi športsku pripremu, 
športsku rekreaciju i športsku poduku. Trener mora imati stručnu spremu najmanje na razini 
trenera prvostupnika sukladno posebnom propisu. 
 Poslove trenera može obavljati i osoba: 
– koja je za te poslove osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra na temelju 
programa za stjecanje licencije krovnih svjetskih ili europskih udruženja određenog športa, 
– koja je osvojila medalju na olimpijskim igrama, svjetskim ili europskim seniorskim 
prvenstvima, a stručno je osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra u športu, 
– koja je poslove trenera obavljala najmanje 15 godina do dana stupanja na snagu ovoga 
Zakona, a stručno je osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra u športu.
 Osobom osposobljenom za rad u športu (instruktor, voditelj, i sl.) smatra se osoba koja 
podučava građane osnovnoj tehnici pojedinog športa ili provodi športsku rekreaciju građana, a 
osposobljena je za taj rad putem ustanove za osposobljavanje kadra u športu, s time da 
športsku-rekreaciju građana može provoditi samo na temelju programa kojega je izradila osoba 
koja ima najmanje stručnu spremu propisanu za trenera prvostupnika. 
 Trener i osobe koje mogu obavljati poslove trenera imaju pravo na nagrade za športska 
ostvarenja.  
 Gruba snimaka stanja na području naše Županije ukazuje na problem nedostatka 
stručnih kadrova u športu, ali i u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Starosna struktura i stručna 
sprema postojećih kadrova u nerazmjeru su sa stvarnim potrebama i zakonskim odredbama.  
              
 8. Ostale sportske donacije        
 500.000,00 kn 

     Na području Županije permanentno se održavaju i organiziraju športske manifestacije, 
kako od županijskog, tako i nacionalnog interesa pa i šire. Županija, putem svog Upravnog 
odjela za obrazovanje i šport, a u skladu s mogućnostima podržava i sufinancira takve priredbe 
i pomaže u njihovoj organizaciji. 

    Kako ne postoji mogućnost da se unaprijed isplaniraju i točno predvide, kako priredbe 
koje će se organizirati, tako i njihovi troškovi, dio sredstava će se izdvojiti nakon primitka 
zahtjeva od strane športske udruge koja se pojavljuje kao organizator i domaćin takmičenja.  
           Športska društva i udruge kojima se financijski pomaže i sufinanciraju njihovi programi 
rada djeluju potpuno na amaterskoj osnovi i bez pomoći društvene zajednice ne bi mogli 
opstati. 

Pomoć će se dodjeljivati prema pristiglim zahtjevima, a za realizaciju određenih 
programa udruga s tim da se pridržavamo zadanih financijskih okvira za pojedine programe. 
 S ove pozicije intervenirat će se za pomaganje športsko-rekreacijskih aktivnosti 
mladeži, a s obzirom na potrebu razvijanja bavljenja športom među mlađom populacijom na 
području naše Županije. Osobita će se pozornost pokloniti razvoju djece koja se bave bazičnim 
športovima poput atletike, plivanja, gimnastike i dr. 
 Vukovarsko-srijemska županija generalni je pokrovitelj programa „Naučimo plivati“ 
koji se tijekom godine održava u „Lenijama“ vinkovačkom dvoranskom plivalištu. Program je 
namijenjen osnovnoškolskoj djeci s područja Vukovarsko-srijemske županije, te se i ove 
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godine očekuje oko 1000 učenika polaznika programa. Svrha i cilj programa je usvajanje 
osnovnih plivačkih vještina i tehnika za siguran boravak u vodi. Naučimo plivati je verificiran 
program obuke neplivača (Vinkovačkog plivačkog kluba) od strane Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa. Projekt se provodi nakon provedene ankete  (reprezentativni uzorak od 
5065 učenika OŠ naše županije). 41,3 % učenika svih razreda potvrdilo je da ne mogu 
samostalno preplivati 25-metarski bazen. Za učenike nižih razreda taj postotak je veći, a prema 
procjeni učitelja kineziologa koji provode slične obuke na plivalištu ukupan postotak 
osnovnoškolske djece koja ne znaju plivati je preko 70%. 
             Tjelesna kultura i športske aktivnosti invalida segment je na koji se isto mora obratiti 
pozornost. Program je namijenjen korisnicima s posebnim zahtjevima. Program bi trebao 
obuhvaćati članove tih udruga koji pokažu sklonosti i sposobnosti za redovito treniranje i 
natjecanje na koji se način kroz šport i socijalno integriraju. Plivanje, stolni tenis, streljaštvo, 
boćanje, kuglanje, veoma su popularni među tom populacijom, ali postoje i aktivnosti i u 
drugim športovima. Stoga će se pomoć dodjeljivati prema zahtjevima koji budu  pristizali od 
tih udruga, a nakon provjere opravdanosti istih. 

Moramo napomenuti da će i druge udruge biti korisnici sredstava koja će se dodjeljivati 
sukladno pristiglim zahtjevima i trenutnim financijskim mogućnostima, a koja trenutno nije 
moguće detaljno specificirati. 

 
 9. Troškovi korištenje školskih dvorana - školski klubovi    
 150.000,00 kn 
 Ovim programom osigurava se pomoć kod troškova korištenja i održavanja školskih 
dvorana na prostoru Županije a kao preduvjeta za organizaciju športskih aktivnosti uopće. 
Program korištenja športskih dvorana u funkciji je kvalitetnijeg rada s mlađim uzrasnim kategorijama, a 
osmišljen je kao dopuna nedostatku zatvorenih športskih objekata. Uvjeti, kriteriji i način korištenja 
školskih dvorana regulirani su Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u 
zakup prostora i opreme školskih ustanova i Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, 
kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme školskih ustanova.  
 
 10. Sportske igre mladih        
 25.000,00 kn 
 Ova stavka programa odnosi se na organiziranje i pokroviteljstvo Sportskih igara 
mladih na području naše županije. Sportske igre mladih provode se unutar Nacionalnog 
sportsko-rekreacijskog programa za djecu i mladež. U Vukovarsko-srijemskoj županiji 
održavaju su se tijekom lipnja i srpnja, a završna finalna natjecanja tijekom kolovoza 2013. 
godine u Splitu. Ovu nacionalnu sportsko-rekreacijsku priredbu podupire i Vlada RH putem 
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športskih udruga, športskih zajednica i saveza, športska priprema, natjecanja (domaća i 
međunarodna), te opća i posebna zdravstvena zaštita športaša, zapošljavanja osoba za 
obavljanje stručnih poslova u športu, športska rekreacija građana, športske aktivnosti osoba s 
teškoćama u razvoju i invalidnih osoba raspolaže Zajednica športskih saveza Vukovarsko-
srijemske županije. Sredstva za izvršenje navedenih programa zadovoljavanja javnih potreba u 
športu Vukovarsko-srijemska županija prenosi na račun Zajednice športskih saveza 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 O izvršenju programa javnih potreba iz točke I. stavka 3. (podtočke 1. do 7.) i utrošku 
sredstava Savez športova Vukovarsko-srijemske županije izvještava Županiju u rokovima 
propisanim Zakonom o proračunu. 
 Upravni odjel za obrazovanje i šport nadležan za poslove športa prati i nadzire 
izvršenje programa javnih potreba iz točke I. stavka 3. (podtočke 1. do 7.), te prati korištenje i 
utrošak sredstava za te programe.   
            Ovaj Program javnih potreba u športu prije svega je u funkciji očuvanja postojeće 
razine kvalitete športa u našoj županiji. Bolja športska budućnost moguća je jedino uz 
izgradnju nove športske infrastrukture, školovanja novih mladih stručnih kadrova, te 
osiguravanjem znatno većih financijskih sredstava za športsku djelatnost. Istovremeno, to 
znači i bitno različite programe, uokvirene u odgovarajuću strategiju razvoja.  
 

IV. 
 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
                                                                                                         PREDSJEDNIK 

                                                                                      ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 

                                                                       Antun Žagar, graf. ing. 
 


