Daje se na glasovanje Odluka o kriterijima i mjerilima za vrednovanje rada školskih športskih
klubova i dodjelu financijskih sredstava s unesenim izmjenama, koje su prethodno
prihvaćene.
Izvršni odbor jednoglasno donosi privremenu

-3O D L U K U
o kriterijima i mjerilima za
vrednovanje rada školskih športskih klubova
i dodjelu financijskih sredstava
Članak 1.
Ovom Odlukom o kriterijima i mjerilima za vrednovanje rada školskih športskih klubova i
dodjelu financijskih sredstava (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuju se kriteriji i mjerila za
osiguravanje sredstava za financiranje aktivnosti školskih športskih klubova i njihovih potreba
sukladno zakonu, način vrednovanja rada školskih športskih klubova, način raspoređivanja i
dodjele sredstava, te način praćenja njihova korištenja.
Članak 2.
Savez ostvaruje sredstva za rad i izvršavanje svojih ciljeva i djelatnosti iz:
- sredstava proračuna Dubrovačko-neretvanske županije te proračuna gradova i općina na
području Županije,
- sredstava državnog proračuna putem Ministarstva prosvjete i športa,
- prihoda od imovine i prava,
- prihoda akcija koje Savez organizira,
- prihoda od publikacija,
- drugih izvora prihoda u skladu sa zakonom.
Sredstva za financiranje pojedinih namjena Saveza utvrđuju se financijskim planom Saveza za
tekuću godinu.
Financijski plan Saveza za tekuću godini donosi Skupština Saveza na prijedlog Izvršnog
odbora Saveza najkasnije do konca veljače tekuće godine.
Članak 3.
Aktivnosti školskih športskih klubova za koje se odobravaju i doznačuju sredstva Saveza su:
1. poticanje i promicanje školskog športa
2. organizacija i provedba natjecanja školskih športskih klubova
3. stimuliranje stručnog rada u školskim športskim klubovima
4. opremanje školskih športskih klubova
5. usavršavanje voditelja sekcija školskih športskih klubova.

Članak 4.
Sve školske ustanove, najkasnije do 1.studenoga tekuće godine dostavljaju Savezu, u pisanom
obliku, zahtjev za financiranjem svojih školskih športskih klubova u idućoj godini.
U zahtjevima, školske ustanove iskazuju program rada svojih školskih športskih klubova u
idućoj godini kao i financijski plan potrebnih sredstava za realizaciju toga programa rada.
U svojim zahtjevima, školske ustanove trebaju navesti pojedine aktivnosti iz članka 3. ove
Odluke za koje traže sredstva.
U financijskom planu školskog športskog kluba moraju biti vidljivi svi izvori financiranja
djelatnosti kluba u godini na koju se plan odnosi.
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Na temelju iskazanih potreba iz članka 4. ove Odluke, Izvršni odbor Saveza utvrđuje
prijedlog, a Skupština Saveza donosi financijski plan Saveza za iduću godinu.
Financijskim planom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se namjene koje će se financirati u
godini za koju se donosi s time da se posebno prikazuju sredstva za financiranje svake od
aktivnosti iz članka 3. ove Odluke.
Članak 6.
Na temelju iskazanih potreba iz članka 4. ove Odluke, a u okviru osiguranih sredstava u
financijskom planu Saveza, Izvršni odbor Saveza utvrđuje iznose i odnose za financiranje
pojedinih potreba školskih športskih klubova iz članka 3. ove Odluke.
Sredstva Saveza raspodjeljuju se, u pravilu, na način da se:
I. jedna trećina sredstava ravnomjerno odobrava i doznačuje školskom športskom klubu
svake
školske ustanove u Dubrovačko-neretvanskoj županiji,
II. dvije trećine sredstava odobravaju i doznačuju sukladno i razmjerno ostvarenim
rezultatima u
prethodnoj natjecateljskoj godini koji rezultati se boduju kako slijedi:
1. sudjelovanje selekcije na županijskom natjecanju /momčadski/.......................2/4 boda
2. osvojeno III. mjesto na županijskom natjecanju /momčadski/....................... 2 boda
3. osvojeno II. mjesto na županijskom natjecanju /momčadski/........................ 4 boda
4. osvojeno I. mjesto na županijskom natjecanju
/momčadski/....................... . 6 boda
5. osvojeno III. mjesto na županijskom natjecanju /pojedinačno/........................ . 1 bod
6. osvojeno II. mjesto na županijskom natjecanju /pojedinačno/........................... 2 boda
7. osvojeno I. mjesto na županijskom natjecanju /pojedinačno/............................ 3 boda
8. sudjelovanje na regionalnom/državnom natjecanju /momčadski/..................... 8 boda
9. sudjelovanje na regionalnom/državnom natjecanju /pojedinačno/.................... 4 bod
10.osvojeno III. mjesto na regionalnom/državnom natjecanju /momčadski/......... 3 boda
11.osvojeno II. mjesto na regionalnom/državnom natjecanju /momčadski/.......... 5 boda
12.osvojeno I. mjesto na regionalnom/državnom natjecanju /momčadski/........... 7 bodova
13.osvojeno III. mjesto na regionalnom/državnom natjecanju /pojedinačno/....... .2 bod
14.osvojeno II. mjesto na regionalnom/državnom natjecanju /pojedinačno/..........3 boda
15.osvojeno I. mjesto na regionalnom/državnom natjecanju /pojedinačno /..........4 boda
Isto tako, broj bodova po športovima kod pojedinačnih športova ograničava se i to:
1. stolni tenis osnovne škole .......................................... 40 bodova

2. atletika osnovne škole ............................................... 40 bodova
3. plivanje osnovne škole .............................................. 40 bodova
4. šah osnovne škole ..................................................... 30 bodova
5. gimnastika osnovne škole .......................................... 30 bodova
6. stolni tenis srednje škole ............................................ 30 bodova
7. kros srednje škole ..................................................... 30 bodova.
Vrijednost boda izračunava se tako da se masa sredstava koja se dijeli prema rezultatima
ostvarenim u prethodnoj natjecateljskoj godini podijeli s ukupnim brojem bodova s time da
rezultat predstavlja vrijednost jednog boda.
Na temelju utvrđene vrijednosti boda, a s obzirom na ukupni broj bodova pojedine školske
ustanove, izračunava se iznos ukupnih sredstava koji joj se odobrava i doznačuje.
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Iznimno od članka 7. ove Odluke, Izvršni odbor može, ako za to postoje opravdani razlozi,
izvršiti i drugačiju raspodjelu osiguranih sredstava, odnosno pojedinom klubu doznačiti i viši
iznos sredstava nego što bi ih ostvario primjenom kriterija i mjerila iz članka 6. ove Odluke.
Opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito:
1. osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju u prethodnoj natjecateljskoj sezoni
2. krajnje loši uvjeti rada koji dovode u pitanje daljnju djelatnost školskog športskog kluba.
Ukupna sredstva raspoređena po ovom stavku, ne mogu biti veća od 5% sredstava Saveza.
Članak 8.
Sredstva odobrena sukladno članku 6. ove Odluke doznačuju se na žiro-račune osnovnih i
srednjih škola.
Doznačena sredstva mogu se koristiti isključivo namjenski za iskazane potrebe školskog
športskog kluba i po načelima dobrog gospodarenja.
Doznačena sredstva se ne mogu prenamijeniti ni za jednu drugu svrhu.
Ukoliko se doznačena sredstva do 31. prosinca tekuće godine ne utroše školska ustanova je
dužna u roku od 15 dana izvršiti povrati istih Savezu.
Članak 9.
Školske ustanove kojima su odobrena i doznačena sredstva iz članka 6. ove Odluke dužne su
podnijeti Savezu, najkasnije do konca siječnja tekuće godine, izvješće o načinu korištenja,
odnosno utroška sredstava.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Saveza.

Skupština Županijskog Saveza školskog športa Dubrovačko-neretvnske županije, na temelju
članka 24. Statuta Županijskog Saveza školskog športa Dubrovačko-neretvanske županije, na
sjednici održanoj dana 18. veljače 2004. godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama
Odluke o kriterijima i mjerilima za
vrednovanje rada školskih športskih klubova
i dodjelu financijskih sredstava
Članak 1.
Ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za vrednovanje
rada školskih športskih klubova i dodjelu financijskih sredstava (dalje u tekstu: Odluka)
mjenjaju se i dopunjuju neke odredbe Odluke o kriterijima i mjerilima za vrednovanje rada
školskih športskih klubova i dodjelu financijskih sredstava koju je donjela Skupština
Županijskog Saveza školskog športa Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici održanoj
29. lipnja 2000. godine.
Članak 2.
Članak 6. briše se i umjesto njega se dodaje novi članak 6. u tekstu koji glasi:
"Na temelju iskazanih potreba iz članka 4. ove Odluke, a u okviru osiguranih sredstava u
financijskom planu Saveza, Izvršni odbor Saveza utvrđuje iznose i odnose za financiranje
pojedinih potreba školskih športskih klubova iz članka 3. ove Odluke.
Sredstva Saveza raspodjeljuju se, u pravilu, na način da se:
I. jedna trećina sredstava ravnomjerno odobrava i doznačuje školskom športskom
klubu svake školske ustanove u Dubrovačko-neretvanskoj županiji,
II. dvije trećine sredstava odobravaju i doznačuju sukladno i razmjerno ostvarenim
rezultatima u prethodnoj natjecateljskoj godini koji rezultati se boduju kako slijedi:
1. sudjelovanje selekcije na županijskom natjecanju
/momčadski/ po danu......................................................................... ...2 boda
2. osvojeno III. mjesto na županijskom natjecanju /momčadski/............4 boda
3. osvojeno II. mjesto na županijskom natjecanju /momčadski/............7 bodova

4. osvojeno I. mjesto na županijskom natjecanju
/momčadski/......... .10 bodova
5. osvojeno III. mjesto na županijskom natjecanju /pojedinačno/............ .1 bod
6. osvojeno II. mjesto na županijskom natjecanju /pojedinačno/...............2 boda
7. osvojeno I. mjesto na županijskom natjecanju /pojedinačno/................3 boda
8. sudjelovanje selekcije na županijskom natjecanju /mlađi uzrasti,
športovi koji nisu u propisniku /momčadski/.................................. ...2 boda
9. osvojeno III. mjesto na županijskom natjecanju /momčadski/............2 boda
10. osvojeno II. mjesto na županijskom natjecanju /momčadski/...........3 boda
11. osvojeno I. mjesto na županijskom natjecanju
/momčadski/......... 5 bodova
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ostvarenim u prethodnoj natjecateljskoj godini podijeli s ukupnim brojem bodova s time da
rezultat predstavlja vrijednost jednog boda.
Na temelju utvrđene vrijednosti boda, a s obzirom na ukupni broj bodova pojedine školske
ustanove, izračunava se iznos ukupnih sredstava koji joj se odobrava i doznačuje.
III. Školskim športskim klubovima koji imaju vanjske suradnike na ugovoru o djelu
može se participirati za troškove plaćanja poreza i prireza i to do 50% plaćenog
iznosa mjesečno, a najviše do vrijednosti 3 boda iz točke II. ove Odluke. Sredstva
se isplaćuju po zahtjevu škole uz koji su priloženi ugovor o djelu i ovjereni nalozi
za plaćanja po ugovoru kojim škola dokazuje da je uplatila sredstva po ugovoru.
IV. Svi voditelji selekcija školskih športskih klubova nagraditi će se s iznosom u
vrijednosti 1 boda iz točke II. ove Odluke neto po utakmici u momčadskim
športovima, odnosno iznosom vrijednosti 1 boda iz točke II. ove Odluke uvećanim
za 50%, neto po danu u pojedinačnim športovima.
V. Školski športski klubovi koji prijave nastup selekcije a ne nastupe, kažnjavaju se
oduzimanjem 5% od ukupnih sredstava ostvarenih po točkama I. i II. za svaku
prijavljenu selekciju koja nije nastupila.
Sredstva po stavkama III. i IV. dodjeljivati će se po odluci Izvršnog odbora Skupštine Saveza
a ako nakon dodjele sredstava po stavkama I. i II. ostane sredstava.
Ukoliko su ukupni zahtjevi školskih ustanova veći od iznosa osiguranih sredstava, sredstva za
svaku od njih se razmjerno umanjuju.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Saveza.

