
 Na temelju članka 76. stavkA 2. Zakona o športu ("Narodne novine" broj 71/06) i 

članka 21.Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 

županije" broj 11/01, 7/03, 2/06 i 11/06) Županijska skupština Splitsko-dalmatinske 

županije na  16. sjednici, održanoj  20. prosinca   2006., donijela je 

 

P  R  O  G  R  A  M 

javnih potreba u športu 

Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu 
 

I. 

 

 Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu u Splitsko-dalmatinskoj 

županiji za 2007. godinu  i sredstva za financiranje tih potreba, koja se osiguravaju u 

Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu u ukupnoj visini od 

3.124.000,00 kuna,  kako slijedi: 

 

 

1. Županijski savez školskog športa                                                300.000,00 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 Splitsko-dalmatinska 

županija planira izdvojiti 300.000,00 kuna i taj iznos dodjeljuje se Županijskom savezu 

školskog športa, koji provodi i organizira školska športska takmičenja, a sukladno članku 

17. Zakona o športu. 

 

2. Zajednica športskih saveza                                                       600.000,00 kn 

 

 Ovim programom predviđeno je sufinanciranje Županijske zajednice športskih 

saveza i udruga koja 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 članak 48. Zakona o športu. 

            Županijska zajednica športskih saveza opslužuje programe pod svojom 

nadležnošću i unutar djelokruga koji im propisuje članak. 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. 

 Županijska zajednica športskih saveza i udruga će pomoći u organizaciji športskih 

natjecanja koja će se održati u 2006.  na našem području koja imaju poseban značaj za 

Splitsko-dalmatinsku županiju. 
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            Zajednica športskih saveza i udruga u obvezi je na kraju godine podnijeti izvješće 

o načinu trošenja sredstava kao i o provedenim programima koji su iz toga financirani. 

3. Organiziranje športskih manifestacija     600.000,00 kn 

 

     Na području Županije permanentno se održavaju i organiziraju športske 

manifestacije, kako od županijskog, tako i nacionalnog interesa pa i šire. Županija, putem 

svog Odjela za prosvjetu, kulturu i šport, a u skladu s mogućnostima podržava i 

sufinancira takve priredbe i pomaže u njihovoj organizaciji. 

     Pored već tradicionalnih manifestacija kojima je Županija pokrovitelj, sponzor ili 

ih sufinancira poput „Faros maratona“, plivačkog maratona "Omiš 2007", šahovskog 

turnira "Salona 2007", judo turnira "Slobodna Hrvatska", sufinanciramo i druge 

manifestacije. 

    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 , a uz pristupanje razgovoru s uredom župana i u dogovoru s njim. 

      

 

4. Pomoć športskim društvima                                                       680.000,00 kn 

 

           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. 

            Stoga i Županija, kao tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave pomaže 

rad takvih udruga u skladu s mogućnostima, a odobreni novac će se raspodijeliti okvirno 

na slijedeći način po športovima: 

 

- nogomet            150.000,00, 

- košarka               100.000,00, 

- atletika                     100.000,00, 

- vodeni športovi        100.000,00, 

- borilački športovi     100.000,00, 

- rukomet                      50.000,00, 

- ostali športovi   (boćanje, odbojka, gimnastika, mačevanje i dr.)     80.000,00. 

 

Pomoć će se dodjeljivati prema pristiglim zahtjevima, a za realizaciju određenih 

programa udruga s tim da se pridržavamo zadanih financijskih okvira za pojedine 

športove. 

Korisnici iz nogometa koje ćemo financijski pomagati u ovoj godini uglavnom su 

amaterski klubovi s područja naše Županije koji bez naše podrške ne bi mogli ispuniti niti 

minimalne zahtjeve za normalno funkcioniranje. 

 Korisnici iz košarke klubovi su s područja naše Županije koji nam se javljaju s 

zahtjevima za sufinanciranjem njihova rada. 

 Atletika je bazni šport kojeg je neophodno financijski pomagati, kako zbog 

važnosti u razvoju i izgradnji športaša tako i zbog činjenice da je atletika u Hrvatskoj 

potpuno amaterski šport i bez potpore cijele zajednice ne bi mogla funkcionirati. Stoga 
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ćemo i ove godine sufinancirati rad "ASK"-Split, AK "Sinj", AK "Hajduk"-Split, AK 

"Otok"-Otok Dalmatinski, kao i ostale atletske klubove, koji zatraže našu pomoć. 

Vodeni športovi, plivanje, vaterpolo, jedrenje duboko su ukorijenjeni u tradiciji 

naše Županije. Stoga će se i ove godine sufinancirati rad športskih društava iz tog 

područja radi njihova daljnjeg rada i opstanka.  

Športska društva iz borilačkih športova veoma su popularna i brojna na području 

naše Županije i okupljaju velik broj mladeži. Osobito su popularni i brojni klubovi iz 

boksa, taekwondoa, karatea, te judo klubovi.  

Pored već navedenih, na našem području djeluju i klubovi u ostalim veoma 

popularnim i brojnim športovima koje ćemo sufinancirati poput rukometa, odbojke, 

boćanja, streljaštva, šaha, malog nogometa, mačevanja, tenisa, gimnastike, stolnog tenisa 

i dr. 

Moramo napomenuti da će i druge udruge biti korisnici naših sredstava koja ćemo 

dodjeljivati sukladno pristiglim zahtjevima i trenutnim financijskim mogućnostima, a 

koja nismo trenutno u mogućnosti detaljno specificirati. 

 

 

5.  Škole športova za djecu i mladež                                                 70.000,00 kn  

 

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. 

            Sufinancirat će se škole plivanja, vaterpola, atletike, košarke, odbojke kao i 

drugih udruga prema pristiglim zahtjevima.Tu spadaju slijedeće škole športova: KK 

"Trogir", KK "Alkar", ŽVK "Bura", SD "POŠK", "ASK"-Split, OK "Split 1700", AK 

"Hajduk", SD "Grdelin", GK "Marjan"-Split, SD "Jadran"-Split, MK "Split"-Split, i dr.  

 

 

 6. Oprema i rekviziti za školske športske klubove                         50.000,00 kn 

 

 Osnivanjem školskih športskih klubova, koji bi omogućili nesmetan razvoj djece i 

mladeži, potrebno je nabaviti i  odgovarajuću opremu i rekvizite kako bi se moglo 

ostvariti odvijanje športske aktivnosti. Stoga će Županija, a sukladno svojim 

mogućnostima, sufinancirati rad takvih klubova, osobito onih najuspješnijih, da bi im 

omogućili uvjete za bavljenje tim aktivnostima. 

             Stoga ne možemo nabrojiti korisnike iz ove stavke jer obično nakon završenih 

školskih športskih takmičenja sufinanciramo rad onih koji pokažu najbolje rezultate u 

tekućoj godini. 

 

 7. Posebni programi i aktivnosti invalidnih osoba i invalida      80.000,00 kn 

                Domovinskog rata 

 

             Tjelesna kultura i športske aktivnosti invalida segment je na koji se isto mora 

obratiti pozornost. Program je namijenjen korisnicima s posebnim zahtjevima čiji je broj, 

nakon ratnih godina, nažalost povećan. 
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              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. 

              Udruge koje su osobito aktivne na ovom planu su "Udruga za šport i rekreaciju 

invalidnih osoba grada Splita", Udruga "TOMS", Udruga "HVIDRA", te će i u ovoj 

godini biti korisnici naših sredstava. 

               Za očekivati je da će se još neke udruge javljati sa zahtjevima za sufinanciranje 

njihova rada o čemu će se donijeti odluka po primitku istih. 

 

             8. Uređenje i izgradnja športskih objekata                                   600.000,00 kn 

 

              Ovim programom osigurava se pomoć kod izgradnje novih, kao i održavanje kod 

već postojećih športskih objekata na prostoru Županije, a kao preduvjeta za organizaciju 

športskih aktivnosti uopće. 

 

             9. Stipendiranje mladih nadarenih športaša                                 144.000,00 kn 

 

              Ova aktivnost uvodi se prvi put u javne potrebe u športu, a 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 koji 

dolaze iz čisto amaterskih športova i klubova i koji ni po kojoj drugoj osnovi ne primaju 

novčanu naknadu. 

 

II 

 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije". 

 

KLASA: 021-04/06-02/115 

URBROJ: 2181/1-01-06-01 

Split, 20. prosinca 2006. 

                                                                                                          PREDSJEDNIK 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

                                                                                                        Živko Nenadić, v.r. 

 

 

 


