SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE BEDEKOVČINA
Stjepana Radića 1, BEDEKOVČINA

KRITERIJI I MJERILA ZA PROGRAMIRANJE I FINANCIRANJE
JAVNIH POTREBA SPORTA NA RAZINI OPĆINE BEDEDEKOVČINA
Ovaj materijal - prijedlog je za izradu Pravilnika o kriterijima i mjerilima za programiranje i
financiranje javnih potreba sporta na području općine Bedekovčina i kao takav osnovni je akt Sportske
zajednice općine Bedekovčina kojim se sustavno uređuju način i postupci programiranja, financiranja i
raspodjele financijskih sredstava za potrebe sporta na području općine Bedekovčina.
Ovim prijedlogom određuju se kriteriji i mjerila temeljem kojih Sportska zajednica općine
Bedekovčina u odobrenim financijskim sredstvima iz proračuna općine Bedekovčina utvrđuje godišnji
program financiranja i raspodjele sredstava po udrugama - članicama Sportske zajednice općine
Bedekovčina.
Kriteriji i mjerila za programiranje i financiranje sporta na području Sportske zajednice općine
Bedekovčina:
1. Pripadnost sportu
a) olimpijski sportovi
b) neolimpijski sportovi
c) rekreativno bavljenje sportom
2. Nivo natjecanja
a) na razini općine Bedekovčina
b) na razini županije i međužupanijska natjecanja
c) na državnoj razini
3. Značaj sporta s aspekta raširenosti
a) broj sportaša i natjecatelja u udruzi
b) broj klubova ili natjecatelja na nivou grada, županije i državne razine
c) razina u kojoj su ekipe ili pojedinačna natjecanja i u kojima dobivamo kategorije
d) ostvareni rezultati - plasmani u ekipnim i pojedinačnim natjecanjima.
4. Infrastruktura i potrebna oprema za provođenje sportske aktivnosti ekipa i pojedinaca
a) posjedovanje vlastitog objekta i terena za odvijanje sportskih aktivnosti
b) vrsta, količina i cijena sportske opreme za provođenje sportske aktivnosti, cjeneći posebnost
svakog sporta u okvirima kriterija i standarda za normalno odvijanje sportskih aktivnosti
c) cijena i plaćanje najma za korištenje objekata - dvorana i terena za provedbu sportske
aktivnosti kojom se udruga bavi.
5. Mjerila za programiranje i financiranje sportskih aktivnosti udruga
a) brojnost sportaša i stručnog osoblja udruge
b) broj natjecanja i vrijeme provedeno na natjecanjima
c) vrsta prijevoza, smještaja i ostalih troškova na natjecanjima
d) visina kotizacija i ostalih naknada - troškova prehrane i drugo

Temeljem predloženih kriterija i mjerila za programiranje i financiranje sportskih aktivnosti
udruga na području Sportske zajednice općine Bedekovčina, kako je to predloženo od 1. do 5. Izvršni
odbor na osnovu prikupljenih podataka svake sportske udruge ponaosob predlaže visinu sredstava koje
dodjeljuje svakoj udruzi iz okvira ukupno raspoloživih sredstava namijenjenih za potrebe razvoja sporta
na području općine Bedekovčina.
Konačnu odluku o financijskom planu i raspodjeli sredstava po udrugama donosi Skupština
Sportske zajednice općine Bedekovčina.
Usvojeno na Skupštini 12. svibnja 2016. godine.
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