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PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH 
POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
ZA 2012. GODINU 

 
 
I. UVOD 
 

Šport u 2012. godini bit će usmjeren prema Olimpijskim igrama u Londonu te će veliki broj 
športaša Osječko-baranjske županije biti orijentiran na mogućnost ostvarivanja norme za nastup na 
istim. Športaši s ostvarenom normom i svi kandidati imat će izraženije potrebe za cjelokupnom 
logističkom potporom (pripreme, vitaminizacija, oprema, rekviziti, zdravstvena zaštita i sl.) te će skrb 
o njima zahtijevati posebnu pozornost. 
 

Naravno, športske aktivnosti i športaši koji nisu u prilici kandidirati Olimpijskim igrama, neće 
biti oštećeni u svojoj participaciji prema Športskoj zajednici Osječko-baranjske županije. Šport 
Osječko-baranjske županije u 2012. godini orijentiran je prema vraćanju iskonskih postavki i 
definicija športa. 
 

Program ističe važnost cjeloživotnog tjelovježbanja što je standard svakog demokratskog i 
humanog društva, a za posljedicu ima zaokret prema zdravom načinu života te zadovoljnom i 
prosperitetnom društvu u globalu. 
 

Isto tako Program se dotiče ustroja i organizacije športa, čime se nastoji omogućiti dostupnost 
športa svima, darovitima napredovanje, a ostalima zadovoljstvo sudjelovanja u športskim 
aktivnostima. 
 

Tjelesna pismenost društva i pojedinca integralni je dio društva znanja čemu Osječko-
baranjska županija teži. 
 

Financijska sredstva i dalje su nedostatna za provedbu svih potrebnih programa športa, a u 
ovom trenutku je evidentno da se čak 70-80% cjelokupnog športskog procesa odvija na lokalnoj 
razini. 
 
 
II. ZAKONSKE ODREDBE 
 

Zakon o udrugama ("Narodne novine" 88/01.) i Zakon o športu ("Narodne novine" 71/06. 
150/08., 124/10. i 124/11.) određuju i usmjeruju sve športske aktivnosti i djelatnosti u Republici 
Hrvatskoj, pa tako i u Osječko-baranjskoj županiji. Športske djelatnosti spadaju u interesne djelatnosti 
Republike Hrvatske te su od izuzetnog značaja za očuvanje i poboljšanje zdravlja i psihofizičkih 
sposobnosti građana. 
 

Javne potrebe u športu na području Županije propisane su člankom 76. Zakona o športu za 
koja se financijska sredstva osiguravaju iz Proračuna Županije, a obuhvaćaju poslove i djelatnosti za 
koje je određeno da su od lokalnog značaja, kao što je: 
 
• ravnomjeran razvoj športa na cjelokupnom području Osječko-baranjske županije; 
• poticanje i promicanje športa; 
• provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata; 
• djelovanje športskih udruga, športskih zajednice i saveza; 
• športsko-rekreacijske aktivnosti građana; 
• športske pripreme, domaća i međunarodna natjecanja; 
• športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;  
• te ostale aktivnosti od interesa za šport Županije. 
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Prijedlog Programa javnih potreba u športu za područje Osječko-baranjske županije te 
Izvješće o izvršenju istog, Športska zajednica Osječko-baranjske županije predlaže temeljem 
zakonskih odredbi (Zakon o športu, članak 48. stavak 3.). 
 

Program javnih potreba u športu, zajedno s godišnjim proračunom donosi Skupština Osječko-
baranjske županije. 
 
 
III. FINANCIRANJE 
 

Zakon o športu (članak 74.), kaže da osnovu financiranja športa čine prihodi koje pravne i 
fizičke osobe (koje obavljaju športsku djelatnost) ostvare obavljanjem športske djelatnosti, članarine 
koje ostvaruju športske udruge, dio prihoda od priređivanja igara na sreću i sredstva kojima jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave i država pomažu obavljanje športskih djelatnosti. 
 

No i nadalje, u praksi, jedini siguran oblik financiranja, odnosno sufinanciranja, su izdvajanja 
iz Proračuna Općina, Gradova i Županije te izdvajanja pojedinih zainteresiranih gospodarskih 
subjekata. 
 

Složene i sveobuhvatne projekte, klubovi i udruge mogu kandidirati te eventualno realizirati 
zajedničkim sufinanciranjem općina/gradova, Hrvatskog olimpijskog odbora, ili Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa, ili Nacionalnih saveza i  Proračuna Županije. 
 

Financijska sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu u jedinicama područne 
samouprave, prenose se na račun Športske zajednice Osječko-baranjske županije (čl. 76 Zakona o 
športu) te će biti u funkciji poticanja i promicanja športa, vrednovanja i isticanja vrhunskih rezultata i 
programa te stalnog unapređenja športske djelatnosti u našoj Županiji. 
 

Športska zajednica Osječko-baranjske županije programima definira način financiranja i 
raspodjelu proračunskih sredstava namijenjenih športu županijske razine kroz jednogodišnje razdoblje 
te će partnerskim odnosom sa Zajednicama gradova utvrditi strateška opredjeljenja u 2012. godini. 
Izvedbeni dio Programa predložit će Izvršni odbor Športske zajednice Osječko-baranjske županije. 
 
 
IV. POLAZNE OSNOVE 
 

Financijska sredstva županijskog Proračuna, koja se realiziraju putem Zajednice, ne može 
koristiti udruga koja nije članica Zajednice (Zakon o športu, članak 48. stavak 2.). 
 

Temeljem podnesenog Zahtjeva za sufinanciranje projekata u športu iz Proračuna Županije 
(Obrasca), športske udruge registrirane na osnovu zakonskih odredbi, poštujući svoje Statute, Statute 
asocijacija u koje su učlanjeni i s redovnim održavanjem Skupština te su članice Zajednice najmanje 5 
godina, bit će u mogućnosti participirati u financijskim sredstvima izdvojenim iz Proračuna Županije. 
 

Športska zajednica Osječko-baranjske županije objedinjuje zahtjeve, programe i projekte 
Zajednica gradova i granskih saveza koji su od interesa za Županiju, a sadrže realnu procjenu 
uspješnosti i učinka pojedinog programa ili projekta. 
 

Raspodjela financijskih sredstava vrši se na prijedlog Izvršnog odbora Zajednice, a  temeljem 
usvojenog Programa javnih potreba u športu za 2012. godinu. Posebice će se vrednovati raznolikost 
programskih područja; ravnomjerni razvoj športa na području cijele Županije; razvijenost pojedinog 
športa; masovnost; kvaliteta; rezultati; opravdanost planova, programa i projekata; te vrhunska 
ostvarenja na domaćem i međunarodnom planu. 
 

Svi korisnici proračunskih sredstava, prema odobrenom projektu, obvezni su namjenski 
utrošiti financijska sredstva i za to podnijeti izvješće. 
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V. PROGRAMSKA PODRUČJA 
 

Program javnih potreba u športu provodi se i sufinancira kroz tri temeljna segmenta: 
 
1. Poticanje i promicanje športa  
2. Program školskih športskih društava na Županijskoj razini 
3. Program Športske zajednice Osječko-baranjske županije i  županijskih granskih saveza 
 
 
 
1. Poticanje i promicanje športa 2.140.000,00 
 
1.1. Ravnomjerni razvoj športa na području cijele Županije 
 

Sa svrhom ravnomjernog razvoja športa na području cijele Županije, putem programa i 
projekata, udruga participira financijska sredstva iz Proračuna Županije, a u sklopu predviđenih 
sredstava. 
 

Visina sredstava odredit će se temeljem dostavljenih objedinjenih programa športa određenog 
područja Županije koji kandidira Zajednica grada (Osijek, Beli Manastir, Donji Miholjac, Našice, 
Đakovo, Belišće, Valpovo i Općine) uz detaljna obrazloženja i priložene Zahtjeve za sufinanciranje 
projekata u športu iz Proračuna Županije. 
 
1.2. Programske aktivnosti granskih (strukovnih) saveza 
 

Prema Zakonu o športu (članak 48. stavak 1.) u granski savez udružuju se najmanje tri pravne 
osobe koje obavljaju športske djelatnosti u istom športu, a koji radi na ostvarivanju zajedničkih 
interesa u pojedinom športu. 
 

Zadaća granskog saveza je usklađivanje aktivnosti svojih članica, organiziranje i provođenje 
natjecanja, uređivanje sustava natjecanja, briga o športašima (registracija i status, te stegovna 
odgovornost športaša), promicanje stručnog rada u športu te skrb o kategoriziranim športašima. 
 

U svrhu razvoja i unapređenja športa našeg područja te podizanja  pojedinog športa na višu 
razinu, a kroz zajedničke projekte i programe, Proračun Županije sufinancirat će programe županijskih 
granskih saveza. 
 

Granski savezi dužni su objediniti programe svoga športa, kandidirati projekte iz kojih su 
vidljivi ciljevi predloženih aktivnosti, očekivani učinak za šport na području cijele Županije te drugi 
izvori financiranja. Granski savezi koristit će sredstva isključivo za zajedničke programe. 
 
1.3. Program nositelja kvalitete Županije 
 

Smisao programa je sustavno praćenje klubova i udruga koji na državnom i međunarodnom 
planu ostvaruju visoke rezultate te uspješno predstavljaju županijski i hrvatski šport. 
 

Sa svrhom poticanja i motiviranja na daljnji rad, stimuliraju se klubovi koji su nosioci 
kvalitete športa Osječko-baranjske županije s naglaskom na nabavku opreme i rekvizita. 
 
1.4. Program kandidata za Olimpijske igre London 2012. 
 

Godina 2012. specifična je po završetku, ali i početku četverogodišnjeg olimpijskog ciklusa. 
Športaši Osječko-baranjske županije bit će zastupljeni na Olimpijskim igrama nakon pauze od osam 
godina. David Šain izveslao je olimpijsku normu na Svjetskom prvenstvu 2011. godine na Bledu, a 
ostali naši športaši svoje mjesto tražit će na natjecanjima u 2012. godini. 
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Program ima za smisao pružiti logističku pomoć športašima Osječko-baranjske županije za 
odlazak na OI London 2012. 
 
1.5. Program suorganizacije športskih priredbi 
 

Kvalitetni rezultati naših športaša omogućuju organiziranje i preuzimanje domaćinstava 
športskih manifestacija na svim razinama natjecanja. Stoga se programom, putem sufinanciranja,  
nastoje osigurati preduvjeti za održavanje istih. 
 
 a. Velike športske međunarodne priredbe 
 

Ovaj program ima svrhu i cilj približiti građanima naše Županije velika športska dostignuća i 
to putem suorganizacije velikih športskih natjecanja, međunarodnih natjecanja i upoznavanja 
sa športašima koji svojim nastupima pronose ime naše Županije, ali i Hrvatske. Program je 
zamišljen kao popularizacija športa, razvoj turizma i gospodarstva, ali i kao prikaz i 
prezentacija duha olimpizma. 

 
 b. Športske manifestacije od interesa za Županiju 
 

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 Športske zajednice Osječko-baranjske županije 
Velike obljetnice (50, 100, 150, ..., godina), uključivanje u međunarodne športske 
manifestacije (Hrvatski olimpijski dan, Svjetski dan športa, i sl.), kao i obilježavanje značajnih 
datuma općina, gradova, županija i Republike Hrvatske, slobodni su participirati u ovom 
programu te na taj način pomoći u popularizaciji športa kao značajnog subjekta zdravog 
života. 

 
 c. Športska natjecanja 
 

U svrhu podizanja kvalitete pojedinog športa te promociju istog, kroz ovaj program 
sufinancirat će se organizacija ostalih natjecanja koja imaju poseban značaj za Osječko-
baranjsku županiju (turniri, mitinzi, regate, nastupi reprezentacije…). 

 
1.6. Športsko rekreacijske aktivnosti osoba sa invaliditetom 
 

Inkluzija u rekreativne športske aktivnosti što većeg broja osoba s invaliditetom, posebice 
invalida domovinskog rata, dostupnost prilagođenih športskih terena i objekata, kao i  senzibilizacija 
društva za probleme osoba s invaliditetom dovest će do poboljšanja općeg zdravstvenog stanja i 
kvalitetnije socijalizacije osoba s invaliditetom. Najkvalitetniji športaši s invaliditetom, vrhunski šport 
zadovoljavat će putem Hrvatskog paraolimpijskog odbora. 
 

Svrha programa je sufinanciranje rekreacijskih aktivnosti osoba s invaliditetom te praćenje 
onih koji pokazuju sklonosti i sposobnosti za redoviti trening i natjecanje. 
 
1.7. Program nabavke opreme i rekvizita 
 

Osnovnim preduvjetom za rad svakog športskog kluba ili udruge smatra se adekvatna oprema 
i rekviziti. Pod športskom opremom podrazumijeva se veća i specifična športska oprema, dok su 
rekviziti u pravilu manji i potrošni. 
 

Putem ovog programa, Županija će pomoći sufinanciranjem nabavke neophodnih sredstava za 
rad, a u suradnji s klubovima, Zajednicama gradova i ostalim subjektima prema stvarnim i realnim 
potrebama uvažavajući napredak u razvoju novih tehnologija športa. 
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1.8. Šport djece predškolske dobi 
 

Športska zajednica Osječko-baranjske županije u suradnji sa Zajednicama športskih udruga 
Gradova, provodi program Hrvatskog olimpijskog odbora pod nazivom "Olimpijski festival dječjih 
vrtića". Program je nastao kao posljedica sve veće potrebe i zainteresiranosti djece, roditelja i 
odgajatelja za športskim aktivnostima, a ima za cilj  razvoj pozitivnih psihofizičkih osobina te 
pozitivan utjecaj na opći rast i razvoj djece. Isto tako, šport predškolske djece podloga je za selekciju 
posebno športski talentirane djece. 
 

Na razini Osječko-baranjske županije, kroz sustav gradskih i općinskih  natjecanja prolazi 
čitav niz vrtića, a 12 ponajboljih okuplja se na jednom mjestu, u gradu koji je domaćin Festivala 
dječjih vrtića Osječko-baranjske županije. Najbolji vrtić predstavlja nas na završnom natjecanju 
Hrvatske, ukoliko se isti održava. 
 

U 2012. godini Festival se održava 11. put. 
 
1.9. Program sufinanciranja zajedničkih programa Olimpijskog odbora i lokalnih zajednica 
 

Hrvatski olimpijski odbor putem Ureda za programe lokalnog športa, na temelju raspisanog 
natječaja ili programskog zahtjeva i kandidiranih programa s područja Osječko-baranjske županije, 
stvara kvalitetnije uvjete za razvoj športa na našem području. 
 

Program otvara mogućnost korištenja financijskih sredstava iz HOO-a, odnosno Ureda za 
programe lokalnog športa uz uvjet uključivanja područne samouprave u sufinanciranje predloženih 
programa. 
 
1.10. Udruge od posebnog interesa 
 

Iz Proračuna Županije sufinancira se program koji za svrhu ima šire značenje od same 
športske djelatnosti, a nositelji u svojim programima imaju dijelove primijenjenih aktivnosti, kao što 
su: opća i posebna sigurnost građana, pomoć u provedbi posebnih specijaliziranih djelatnosti i sl. 
 
1.11. Program usavršavanja i osposobljavanja kadrova 
 

Zakon o športu jasno govori o osobama koje mogu sudjelovati u sustavu športa (članci 9. i 10.) 
te je problematika stručnog kadra u športu iz godine u godinu sve je vidljivija i izraženija. Ovaj 
program ima za cilj izobrazbu postojećeg i stvaranje preduvjeta za osposobljavanje novog stručnog 
kadra. 
 

Putem stručnih skupova (sudjelovanja na seminarima, organizacije seminara, okruglih stolova 
ili sličnih aktivnosti) uvelike će se doprinijeti novim i suvremenim pristupima rada u športu. 
 

Novi Europski trendovi nameću standarde koje svi zainteresirani subjekti moraju zadovoljiti i 
ispoštivati. Sa svrhom pripremljenosti na nov način financiranja i sufinanciranja iz fondova Europske 
Unije, program će obuhvatiti i kandidata za edukaciju za izradu projekata EU. 
 
1.12. Športske aktivnosti studenata 
 

Ohrabrujuća je činjenica da se sve više studenata uključuje u športske aktivnosti te putem 
sustava natjecanja ostvaruju zapažene rezultate na međufakultetskim, međusveučilišnim, ali i 
međunarodnim smotrama studenata. 
 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera danas broji više od 20 000 studenata koji će u 
budućnosti imati mogućnost projicirati stečena športska saznanja na svoje okruženje. Stoga program 
ima zadaću sufinancirati, prvenstveno programske aktivnosti od interesa za studenski šport, kako bi se 
stvorili kvalitetni preduvjeti za pozitivno shvaćanje važnosti športa, športskih aktivnosti i športskog 
načina života uopće. 
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1.13. Program nagrada i priznanja 
 

Svako priznanje i svaka nagrada, športašu i športskom kolektivu, znak su da je njihov rezultat 
vrednovan i uočen od strane stručnih djelatnika u športu, športskih novinara, Gradova i Županije u 
kojoj djeluju, ali i šire javnosti. 
 

Program ima za cilj vrednovati najkvalitetniji rezultat u smislu nominiranja za nagrade 
Hrvatskog olimpijskog odbora, nagrade Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, kao i nagradama 
nacionalnih športskih saveza. 
 

Na tradicionalnoj svečanosti, "Proglašenje najuspješnijih športaša i športskog kolektiva", 
program novčano stimulira najuspješnije pojedince (m+ž), najuspješniji kolektiv Osječko-baranjske 
županije, kao i dobitnika Uzor trofeja "Matija Ljubek". 
 
1.14. Obuka neplivača 
 

Športska zajednica Osječko-baranjske županije u suradnji sa Školskim športskim savezom 
Osječko-baranjske županije, provest će projekt obuke neplivača. 
 

Projekt se provodi s učenicima osnovnih škola, a obuhvaća analizu postojećeg stanja 
(inicijalna provjera znanja plivanja među učenicima) te stručnu obuku neplivača po Programu 
verificiranom od strane Agencije za odgoj i obrazovanje. 
 

Program će obuhvaćati zainteresirane učenike 5. razreda osnovne škole, a provodit će se kroz 
20 sati pod stručnim vodstvom osoba educiranih za provedbu obuke. 
 
1.15. Program rekreacijskih aktivnosti na županijskoj razini 
 

Važnost i provedba cjeloživotnog tjelovježbanja, danas je standard svakog demokratskog i 
humanog društva, što za posljedicu ima zaokret prema zdravom načinu života te zadovoljnom i 
prosperitetnom društvu u globalu. 
 

Rekreacijske aktivnosti individualna su potreba svakog pojedinca pa program ima za svrhu 
omogućiti stručne, organizacijske i prostorne pretpostavke za realizaciju istih. 
 

Posljedica ovog programa su, osim zadovoljstva koje tjelesna aktivnost pruža, snažna 
komplementarna zdravstvena odrednica jačanja zdravlja i njegova prevencija. 
 
1.16. Program jednokratne pomoći 
 

Šport je društvena disciplina sklona brzim promjenama te je potrebna pravovremena reakcija. 
Program je osmišljen kao podrška razvoju športa neovisna o svim ostalim programima. 
 

U smislu podrške športašima te ostalim akterima u športskom sustavu, temeljem uočenih 
događanja i pristiglih Zahtjeva za sufinanciranje projekata u športu iz Proračuna Županije, Izvršni 
odbor Zajednice predložit će način i visinu sufinanciranja programa, ovisno o relevantnim i iskazanim 
potrebama. 
 
 
2. Program športskih školskih društava 

na županijskoj razini 310.000,00 
 

Zadaća Školskog športskog saveza je objedinjavanje i usklađivanje aktivnosti Školskih 
športskih saveza Gradova te provođenje i realiziranje natjecanja, temeljeno člankom 55. Zakona o 
športu te Zakonom o udrugama. 
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Školski športski savez Osječko-baranjske županije izrađuje Plan i program rada za svaku 
školsku godinu te podnosi izvješće o radu, kao i financijski plan i financijsko izvješće za kalendarsku 
godinu. 
 
2.1. Natjecanja školskih športskih društava na županijskoj razini 
 

Na području Osječko-baranjske županije djeluje ukupno 100 škola (70 osnovnih i 30 srednjih). 
Kako bi najuspješnije ŠŠD što kvalitetnije predstavilo Županiju na Regionalnom i Državnom 
natjecanju, Izvršni odbor ŠŠSOBŽ provodi sustav natjecanja prilagođen našem području. 
 

Svaki grad Županije objedinjuje škole svoga područja, te prvake (i drugoplasirane ekipe iz 
grada Osijeka) upućuje na županijska natjecanja. Županijska natjecanja u organizaciji su Školskog 
športskog saveza Osječko-baranjske županije te su financirana iz Proračuna Županije. 
 

Školski športski savez Osječko-baranjske županije izrađuje Propisnik županijskih natjecanja 
prilagođen uvjetima Osječko-baranjske županije, koji je u skladu s Propisnikom Državnog prvenstva 
školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. 
 

Prvaci Županije stječu pravo natjecanja na Poluzavršnom natjecanju (Regionalnom 
natjecanju). Regija ISTOK obuhvaća škole s područja 4 županije - Osječko-baranjsku županiju, 
Vukovarsko-srijemsku županiju, Požeško-slavonsku i Brodsko-posavsku županiju. 
 

Prvaci Poluzavršnog natjecanja nastupaju na Državnom prvenstvu školskih športskih društava 
osnovnih i srednjih škola u organizaciji Hrvatskog školskog športskog saveza. 
 

Propisnikom Državnog prvenstva školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola, 
Hrvatski školski športski savez definira športove i discipline u kojima će se odvijati školska 
natjecanja, kao i smjernice za provođenje istih. Disciplinskim pravilnikom definiraju se norme 
ponašanja svih sudionika natjecanja. 
 

Program će u 2011./2012. uključivati sljedeće športove: 
 
OSNOVNE ŠKOLE                                                             
 

br. OŠ djevojčice dječaci 
1. Futsal  ￭ 
2. Košarka ￭ ￭ 

  3. Rukomet ￭ ￭ 
4. Atletika  ￭ ￭ 
5. Odbojka ￭ ￭ 
6. Stolni tenis  ￭ ￭ 
7. Kros ￭ ￭ 
8. Badminton ￭ ￭ 
9. Gimnastika ￭ ￭ 
10. Plivanje ￭ ￭ 
11. Šah ￭ ￭ 

 
 
 
 
 

 
         SREDNJE ŠKOLE 
 

br. SŠ djevojke mladići 
1. Futsal  ￭ 

2. Košarka ￭ ￭ 
3. Rukomet ￭ ￭ 
4. Odbojka ￭ ￭ 
5. Stolni tenis ￭ ￭ 
6. Atletika ￭ ￭ 
7. Kros ￭ ￭ 
8. Badminton ￭ ￭ 
9. Rukomet 

ISF 
￭ ￭ 
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S obzirom na održavanje Svjetskog školskog prvenstva u rukometu u Varaždinu u travnju 
2012. godine, u 2011./2012. školskoj godini po prvi puta će se održati natjecanje školskih športskih 
društava u rukometu za djevojke i mladiće 1995., 1996. i 1997. godišta. Ekipe će natjecanja održavati 
sukladno Propisniku ISF-a koji je izdao Hrvatski školski športski savez. 
 
2.2. Univerzalne športske škole 
 

Hrvatski školski športski savez provodi projekt "Univerzalnih športskih škola" na razini 
Republike Hrvatske. U projekt je uključeno 308 odjeljenja, a u Osječko-baranjskoj županiji projekt se 
provodi u 21 odjeljenju u 16 škola. 
 

Projekt UŠŠ namijenjen je djeci od 1. do 4. razreda osnovne škole, a osnovni cilj projekta je 
optimalno razvijanje motoričkih potencijala djece i višestrani psihosomatski razvoj djece od 6 do 10 
godina. 
 

Projekt provode profesori tj. nastavnici kineziologije/tjelesne kulture. 
 

Univerzalna športska škola na razini Županije realizira se suradnjom Školskog športskog 
saveza Osječko-baranjske županije, gradskih školskih športskih saveza i osnovnih škola. 
 
 Projekt se provodi u sljedećim osnovnim školama: 
 

r.br. OSNOVNA ŠKOLA MJESTO 
1. Antuna Mihanovića Osijek 
2. Darda Darda 
3. Augusta Harambašića Donji Miholjac 
4. Dobriša Cesarić Osijek 
5. Dobriša Cesarić (drugo odjeljenje) Osijek 
6. Josipa Antuna Ćolnića Đakovo 

7. Josipa Antuna Ćolnića (drugo 
odjeljenje) Đakovo 

8. Kralja Tomislava Našice 
9. Kralja Tomislava (drugo odjeljenje) Našice 
10. Ladimirevci Ladimirevci 
11. Ljudevita Gaja Osijek 
12. Ljudevita Gaja (drugo odjeljenje) Osijek 
13. Mladost Osijek 
14. Retfala Osijek 
15. Svete Ane Osijek 
16. Svete Ane (drugo odjeljenje) Osijek 
17. Tenja Tenja 
18. Tenja (drugo odjeljenje) Tenja 
19. Vladimir Nazor Čepin 
20. Zmajevac Zmajevac 
21. Dr. Franje Tuđmana Beli Manastir 
� UKUPNO OBŽ 

 
2.3. Članske iskaznice 
 

U 2011./2012. školskoj godini svi učenici uključeni u sustav školskih športskih natjecanja 
moći će izraditi članske iskaznice putem kojih će se vršiti identifikacija učenika na natjecanjima. 
Školski športski savez Osječko-baranjske županije postupit će u skladu s odlukama HŠŠS-a. 
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2.4. Fair play nagrada školskog športa 
 

Hrvatski školski športski savez u suradnji s Hrvatskim fair play odborom, Hrvatskog 
olimpijskog odbora, jednom će godišnje dodijeliti Fair play nagradu školskog športa, pojedincu ili 
ekipi, sudionicima natjecanja školskog športa, čiji će stav i ponašanje odavati istinski primjer fair play 
u športu. Nagrada se dodjeljuje u skladu s Pravilnikom o dodjeli fair play nagrade Hravatskog 
školskog športskog saveza. Dodjeljivanjem Fair play nagrade školskog športa utjecat će se na 
stvaranje pozitivnih vrijednosti u športu kod djece i mladeži te će djecu i mlade poticati na športski - 
fair play odnos prema igri, suigračima, protivnicima i publici. 
 
2.5. Skijanje 
 

Školski športski savez u suradnji sa Športskom zajednicom Osječko-baranjske županije te 
Školskim športskim savezom grada Osijeka provodi program skijanja za učenike školskog uzrasta. 
 

Cilj programa je omogućiti učenicima stručno upoznavanje sa zimskim športovima, prije 
svega skijanjem i skijaškim tehnikama, te usvajanje  osnovnih pravila ponašanja na skijaškim stazama. 
 
 
3. Program Športske zajednice Osječko-baranjske 

županije i županijskih granskih saveza  850.000,00 
 
3.1. Zajednica Županije 
 

Zajednica djeluje od 1995. godine kada je to Zakonom o športu omogućeno te je od tog 
trenutka poveznica športa našeg područja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatskim 
olimpijskim odborom, Nacionalnim savezima, Kineziološkim fakultetom, a preko njih i s 
međunarodnim športom i športskim asocijacijama. 
 

Športska zajednica Osječko-baranjske županije registrirana je sukladno Zakonu o športu i 
Zakonu o udrugama te je članica svih asocijacija koje su propisane Zakonom. Članak 48. Zakona o 
športu definira zadaće i djelokrug rada Športske zajednice Osječko-baranjske županije: 
• usklađuje aktivnosti svojih članova, 
• potiče i promiče šport u skladu s Nacionalnim programom športa, osobito šport djece, mladeži 

i studenata i osoba s invaliditetom; 
• objedinjuje i usklađuje programe športa, 
• predlaže Program javnih potreba u športu i sudjeluje u njegovom ostvarivanju, 
• skrbi o kategoriziranim športašima, 
• svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja prava športaša, 
• sudjeluje u stvaranju uvjeta za pripremu športaša za OI, SP, EP i ostala velika međunarodna 

natjecanja, 
• surađuje u ostvarivanju programa HOO, te ostalih športskih organizacija, 
• promiče stručni rad u športu, 
• sudjeluje u skrbi o javnim športskim građevinama. 
 

Zajednica objedinjuje rad 15 granskih saveza, te 7 Zajednica gradova Županije: Zajednicu 
športskih udruga Grada Osijeka, Zajednicu športskih udruga Grada Belišća, Zajednicu športskih 
udruga Grada Belog Manastira, Zajednicu športskih udruga Grada Donjeg Miholjca, Zajednicu 
športskih udruga Grada Đakova, Športsku zajednicu Grada Našica i Zajednicu športskih udruga Grada 
Valpova. 
 

Putem Zajednice, a realizacijom predloženih projekata i programa, Županija ostvaruje 
partnerski odnos sa športskim udrugama te gradovima i općinama cijelog županijskog područja. 
 

Sredstva za rad zajednica gradova osigurat će se u proračunima gradova. 
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Športska zajednica Osječko-baranjske županije usko surađuje sa Školskim športskim savezom 
Osječko-baranjske županije te sudjeluje u realizaciji svih programa i projekata Školskog saveza. 
 

Športska zajednica zastupa šport prema Županiji, Hrvatskom olimpijskom odboru, 
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Nacionalnim savezima, a preko njih i svim ostalim 
domaćim i međunarodnim športskim asocijacijama. 
 

Zajednica ima svoje predstavnike u najvišim športskim institucijama na državnoj razini (HOO, 
HŠŠS), koji djeluju u interesu i razvoju športa na našem području, uz poseban naglasak na vrhunski 
šport, lokalni šport te šport djece i mladeži. 
 

Putem svog programa Zajednica predlaže i podržava pojedince i kolektive koji su svojim 
športskim doprinosom zaslužili biti nominirani i nagrađeni nagradama Hrvatskog olimpijskog odbora, 
nagradama Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, kao i nagradama nacionalnih športskih saveza. 
 

Isto tako, Zajednica iz Proračuna, novčano stimulira najuspješnije pojedince, najuspješniji 
kolektiv Osječko-baranjske županije, kao i dobitnika Uzor trofeja "Matija Ljubek". 
 

Iz Proračuna Županije osigurat će se financijska sredstva za bruto plaće i ostala prava iz 
radnog odnosa za 4 djelatnika (glavni tajnik, stručni suradnik/tajnik Školskog športskog saveza 
Osječko-baranjske županije, administrator i tajnik Županijskog nogometnog saveza), sukladno 
Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta u Zajednici. 
 

Iz Proračuna se osiguravaju i financijska sredstva za materijalni trošak za rad Zajednice. 
 
3.2. Županijski granski savezi 
 

Iz Proračuna Županije, uz sredstva za programske aktivnosti, osiguravaju se i financijska 
sredstva za materijalne troškove granskih saveza, ovisno o razvijenosti, organiziranosti i kvaliteti 
športa. 
 

Odluku o visini materijalnog troška pojedinog Županijskog granskog saveza donosi Izvršni 
odbor Zajednice. 
 

Na području Osječko-baranjske županije trenutno je osnovano petnaest granskih športskih 
saveza (atletika, boćanje, karate, košarka, kuglanje, nogomet, odbojka, ribolov, rukomet, stolni tenis, 
streljaštvo, šah, tenis, kickboxing, savez športske rekreacije). 
 

Županijski savez osniva se ako na području Osječko-baranjske županije djeluju najmanje tri 
udruge tog športa zainteresirane za osnivanje. Člankom 46. stavak 1. Zakona o športu propisan je 
djelokrug športskih saveza. 
 
 
VI. POSEBNI DIO PROGRAMA 
 

Poseban dio programa svojevrsna je nadopuna samog Programa javnih potreba u športu, s 
naznakom na programe od važnosti za županijski šport čija je realizacija upitna zbog nedostatka 
financijskih sredstava. 
 

Programi će se realizirati ukoliko se stvore financijske mogućnosti ili se stvore uvjeti s drugih 
pozicija iz Proračuna Županije. 
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6.1. Športski objekti 
 

Kako bi šport mogao nesmetano funkcionirati potrebno je osigurati osnovne uvjete za njegovo 
funkcioniranje te se putem ovog programa potiče izgradnja i održavanje športskih borilišta, izgradnja 
vanjskih športskih terena, kao i dječjih igrališta, u partnerskoj suradnji sa školama i općinama i 
gradovima. 
 

Svrha programa je uz omasovljenje športa djece i mladeži i stvaranje preduvjeta za kvalitetnim 
razvojem vrhunskog športa i športa uopće. 
 

Izgradnja športskih objekata mora biti sustavna, financirana i sistemetizirana od strane i uz 
pomoć RH te treba biti usklađena s brojem stanovnika, športaša i športskih udruga pojedinog područja. 
Uz financiranje lokalne i državne razine, treba koristiti sredstva iz predpristupnih fondova (u ovom 
trenutku), a kasnije iz fondova EU. 
 

U 2012. godini vlasnici športskih objekata imat će mogućnost legalizacije nezakonito 
izgrađenih športskih i pratećih objekata. 
 
6.2. Stipendiranje vrhunskih športaša 
 

Vrhunski šport zahtjeva 100% ulaganje športaša u fizičkom i psihičkom smislu, što znači da 
vrhunski športaš treba živjeti šport kroz 24 sata dnevno. Da bi rezultat postao bolji, športaš se mora 
razvijati u svim smjerovima; fizičkom, psihičkom, emocionalnom, intelektualnom, socijalnom…  
 

Stvaranjem kvalitetnog i sigurnog okruženja, kao i osiguravanje osnovnih potreba  putem 
logističke potpore, nastojat će se zadržati športaša u matičnoj sredini, čime športaš ostvaruje 
mogućnost nesmetanog življenja športa. 
 

Ovaj program osmišljen je s ciljem vrednovanja, poticanja i pomoći u ostvarenju vrhunskih 
športskih dostignuća, a bit će realiziran u korelaciji s Pravilnikom o kategorizaciji športaša Hrvatskog 
olimpijskog odbora. 
 
6.3. Školovanje kadrova 
 

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. 
 

Program zahtjeva detaljnu analizu i snimku stanja te izradu jedinstvene strategije u suradnji s 
Hrvatskim olimpijskim odborom, Kineziološkim fakultetom u Zagrebu, Granskim savezima i 
klubovima, kojom bi se pristupilo problematici. 
 

Činjenično stanje na terenu Osječko-baranjske županije, ali i čitave Regije, otvara mogućnost 
osnivanja visokoškolske ustanove za obrazovanje kadrova u sustavu športa. 
 
6.4. Program zdravstvene zaštite 
 

Iako je Zakonom o športu (članak 71.) definirana obveza zdravstvenog pregleda, još uvijek se 
na većem području Osječko-baranjske županije, pregledi ne obavljaju sukladno definiranom. Program 
ima za svrhu osiguravanje osnovnog pregleda športaša za cijelo područje naše Županije. 
 

Program stvara uvjete za unaprjeđenje športskih rezultata putem dijagnostike, oporavka i 
saniranjem stanja. 
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6.5. Rebalans proračunskih sredstava 
 

Prema mogućnostima Proračuna Županije osigurat će se dodatna financijska sredstva putem 
rebalansa radi potrebe za realizacijom zacrtanih programa. 
 
6.6. Kamp mladih športaša Osječko-baranjske županije 
 

Športska zajednica Osječko-baranjske županije u suradnji sa zajednicama športskih udruga 
gradova, granskim savezima, školskim športskim savezima gradova s područja Županije, Školskim 
športskim savezom Osječko-baranjske županije te Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa 
provodi program Kamp mladih športaša Osječko-baranjske županije. 
 

Cilj programa je stvoriti zdrave temelje odnosa među športašima, isticati športski duh, naviku 
zajedničkog boravka i međuljudske tolerancije, ali i stvaranje pozitivne športske konkurencije među 
mladim športašima. 
 

Kamp mladih športaša provodit će se ukoliko se za njega osiguraju odgovarajuća financijska 
sredstva. 
 
 
 
VII. ZAKLJUČAK 
 

Kriza koja je zahvatila sve segmente djelovanja hrvatskog društva, svoj trag ostavila je i na 
športskim aktivnostima, rezultatima, športskoj infrastrukturi, odnosno športu uopće. Nepoštivanje 
športskih zakonskih odredbi i nesankcioniranje subjekata koji krše zakone, dodatno narušavaju krhke 
stupove nosivosti športa. 
 

U Osječko-baranjskoj županiji u športske aktivnosti uključeno je preko 20.000 tisuća 
registriranih športaša koji djeluju kroz 700 udruga u 56 športskih grana. Kroz 8 športskih zajednica i 
15 granskih saveza, ustanovljen je sustav koji je okrenut iskonskim vrijednostima pojma športa. Fair 
play, zdravlje, športsko nadmetanje, športska konkurencija i tolerancija, rekreacija, športska 
socijalizacija…smjernice su po kojima šport Osječko-baranjske županije djeluje. 
 

2012. godina karakteristična je po završetku, ali i početku još jednog Olimpijskog ciklusa. 
Prilika je za izradu, a slijedom toga i provedbu, strategije razvoja športa na državnoj razini, koja će se 
temeljiti na razvojnim strategijama nižih (gradskih i županijskih) razina. 
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Financijski plan javnih potreba u športu na području 

Osječko-baranjske županije za 2012. godinu 
 
 
1. Program poticanja i promicanja športa 

• Ravnomjerni razvoj športa na području cijele Županije 
• Programske aktivnosti granskih (strukovnih) saveza 
• Program nositelja kvalitete Županije 
• Program kandidata za Olimpijske igre London 2012. 
• Program suorganizacije športskih priredbi 

a. Velike športske međunarodne priredbe 
b. Športske manifestacije od interesa za Županiju 
c. Športska natjecanja 

• Športsko rekreacijske aktivnosti osoba s invaliditetom 
• Program nabavke opreme i rekvizita 
• Šport djece predškolske dobi 
• Program sufinanciranja zajedničkih programa Hrvatskog olimpijskog 

odbora i lokalnih zajednica  
• Udruge od posebnog interesa 
• Program usavršavanja i osposobljavanja kadrova 
• Športske aktivnosti studenata 
• Program nagrada i priznanja 
• Obuka neplivača 
• Program rekreacijskih aktivnosti na županijskoj razini 
• Program jednokratne pomoći 

2.140.000,00

2. Program športskih školskih društava na županijskoj razini 310.000,00
3. Program Športske zajednice Osječko-baranjske županije i županijskih  

granskih saveza 
• plaće zaposlenih u Zajednici, plaća tajnika ŽNS i 

materijalni trošak Zajednice 
• materijalni trošak granskih saveza 

850.000,00

UKUPNO: 3.300.000,00
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Temeljem članka 76. Zakona o športu ("Narodne novine" broj 71/06., 150/08., 124/10. i 
124/11.) i članka 30. točka 6. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 
2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske županije 
donijela je na ______ sjednici ________________________ 2011. godine 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o donošenju Programa javnih potreba 
u športu na području Osječko-baranjske 

županije za 2012. godinu 
 
 
 

I. 
 

Donosi se Program javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2012. 
godinu. 
 
 

II. 
 

Sredstva za financiranje javnih potreba u športu osigurat će se u Proračunu Osječko-baranjske 
županije za 2012. godinu. 
 
 

III. 
 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 mr.sc. Zlatko Maksimović 
 
 


