
Skupština Zajednice športskih udruga Grada Varaždina  na 15. sjednici održanoj 27.ožujka 
2013.godine, donjela je  

 

  ODLUKE 

 O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA SUFINANCIRANJA ŠPORTSKIH UDRUGA 
ČLANICA ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VARAŽDINA IZ PROGRAMA 

JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VARAŽDINA  

 

ODLUKA 1. 

       Sportska udruga članica Zajednice športskih udruga Grada Varaždina dužna je do propisanog roka 
reguliranog od Zajednice športskih udruga Grada Varaždina dostaviti na uvid dokaz o stanju žiro 
računa (obrazac o bonitetu BON 2). 

      U slučaju da sportska udruga ne dostavi tražene podatke, ne može sudjelovati u  raspodjeli 
sredstava ni po jednom od stavaka Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina. 

       Sportska  udruga  članica Zajednice športskih udruga Grada Varaždina ne može participirati u 
sufinanciranju provedbe svojih programa,  ni u jednom od stavaka Programa javnih potreba u športu 
Grada Varaždina, od strane Zajednice športskih udruga Grada Varaždina  ako je unatrag godinu dana 
u neprekidnoj blokadi svojeg žiro računa,  osim u slučaju ako u roku od 15 dana dostavi dokaz o 
deblokadi svojeg računa. 

       Sportska  udruga  kojoj je žiro račun blokiran manje od jedne godine,  sufinancira se iz Programa 
javnih potreba u športu Grada Varaždina do 30.06. tekuće godine, do kad je obvezna dostaviti  dokaz 
o deblokadi računa. U slučaju da sportska udruga ne dostavi tražene dokumente, sufinanciranje u 
drugoj polovici godine se obustavlja. 

ODLUKA 2. 

        Novoosnovana  sportska udruga koja je primljena u  punopravno članstvo Zajednice 
športskih udruga Grada Varaždina, nakon godine dana prijema u članstvo stječe pravo na 
sufinanciranje rada sportske udruge u vidu sufinanciranja rada trenera mlađih dobnih 
kategorija, sufinanciranja korištenja sportskih terena i prostora kojima upravlja Zajednica 
športskih udruga Grada Varaždina, sufinanciranje djelovanja sportske udruge, sufinanciranje 
zdravstvene zaštite sportaša kao i  sufinanciranje rada športskih škola te vrhunskih 
kategoriziranih sportaša. 

        Osiguravanje uvjeta za provođenje trenažnog procesa i natjecanja (sportski objekti, 
tereni, dvorane, borilišta…) novoosnovanim sportskim udrugama, na objektima kojima 
upravlja Zajednica športskih udruga Grada Varaždina određuje se prema trenutnim 
mogućnostima, a odluku donosi IO Zajednice športskih udruga Grada Varaždina.  



    Sportske udruge koje nisu u punopravnom članstvu Zajednice športskih udruga Grada 
Varaždina više od 1 godine te  udruge sa  privremenim članstvom  u Zajednici športskih 
udruga Grada Varaždina ne sufinanciraju se iz Programa javnih potreba u sportu Grada 
Varaždina. 
 
   Za ostvarivanje prava na sufinanciranje novoosnovana sportska udruga nužno mora 
zadovoljavati sve sljedeće kriterije: 

- rad s mladima te promocija natjecateljskog sporta 

- osiguran stručan kadar 

- minimalno 20 registriranih sportaša u matičnom savezu 

- minimalno 10 natjecanja u natjecateljskoj sezoni (sve uzrasne kategorije zajedno) 

 

ODLUKA 3. 

     Novoosnovana sportska udruga, članica Zajednice športskih udruga Grada Varaždina, može 
naslijediti prava svoje prethodnice koja je prestala djelovati a bila je  u članstvu Zajednice športskih 
udruga Garda Varaždina , samo u slučajevima kada zadovoljava  sljedeće  uvjete: 

- da je udruga od koje se nasljeđuju prava, brisana iz registra udruga (rješenje o brisanju) 

- da je skupština (najviše tijelo) sportske udruge, prije brisanja iz registra udruga, donijelo odluku o 
ustupanju svih svojih prava sportske udruge, koja su stečena na temelju postignutih rezultata, 
novoosnovanoj sportskoj udruzi (zapisnik sa skupštine) 

- da je novoosnovana sportska udruga članica Zajednice športskih udruga Grada Varaždina i da se 
natječe u rangu natjecanja u kojem se natjecala sportska udruga prije prestanka djelovanja. 

 - novoosnovana sportska udruga mora dostaviti dokaz(potvrdu) o preuzimanju svih prava i obveza 
sportske udruge koja je prestala sa djelovanjem ,od matičnog sportskog saveza(nacionalnog). 

- sportska udruga dužna je sudjelovati u natjecanju sa svim uzrasnim kategorijama sa kojima je 
natjecanje provodila njezina prethodnica 

- sportska udruga dužna je osigurati stručan kadar  te prostor za provođenje trenažnog procesa i 
provedbu natjecanja 

 

 

Predsjednik Zajednice športskih udruga Grada Varaždina 

Goran Vučetić 

                                                                          


