STRELJAČKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

KRITERIJI I MJERILA ZA PROGRAMIRANJE I FINANCIRANJE
JAVNIH POTREBA SPORTA NA RAZINI STRELJAČKOG SAVEZA ISTARSKE ŽUPANIJE

Ovaj materijal - prijedlog je za izradu Pravilnika o kriterijima i mjerilima za programiranje i
financiranje javnih potreba streljačkog sporta na području Istarske Županije i kao takav osnovni je
akt Streljačkog Saveza Istarske Županije kojim se sustavno uređuju način i postupci programiranja,
financiranja i raspodjele financijskih sredstava za potrebe streljačkog sporta na području Istarske
Županije.
Ovim prijedlogom određuju se kriteriji i mjerila temeljem kojih Streljački Savez Istarske Županije u
odobrenim financijskim sredstvima iz proračuna Streljačkog Saveza Istarske Županije utvrđuje
godišnji program financiranja i raspodjele sredstava po udrugama - članicama Streljačkog Saveza
Istarske Županije.
Kriteriji i mjerila za programiranje i financiranje sporta na području Streljačkog Saveza Istarske
Županije:
1. Pripadnost sportu (za koje se traži financiranje)
a) olimpijske discipline – 5 boda
b) neolimpijski discipline – 3 boda
c) rekreativno bavljenje streljaštvom – 1 bod
2. Nivo natjecanja / manifestacije (za koje se traži financiranje)
a) na razini županije i međužupanijska natjecanja – 5 boda
b) na razini Grada / Općine – 3 boda
c) na državnoj razini – 1 bod
3. Značaj sporta s aspekta raširenosti (iz godišnjaka od prethodne godine)
a) ostvareni rezultati - plasmani u ekipnim i pojedinačnim natjecanjima – 5 boda
b) razina u kojoj su ekipe ili pojedinačna natjecanja i u kojima dobivamo kategorije – 3
boda
c) broj sportaša i natjecatelja u udruzi – 1 bod
4. Mjerila za programiranje i financiranje sportskih aktivnosti udruga (iz izvještaja od prethodne
godine)
a) brojnost kategorija sportaša kadeta i juniora – 5 boda
b) brojnost kategorija sportaša seniora – 3 boda
c) brojnost sportaša i stručnog osoblja udruge – 1 bod
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Koordinacija i usklađivanje streljačkih i drugih programskih športskih aktivnosti članica Saveza - Sudjelovanje u unapređivanju stručnog rada, školovanja i
usavršavanja streljačkih sudaca, instruktora i trenera - Utvrđivanje posebnih uvjeta za organiziranje streljačkih natjecanja i sustava natjecanja na području
na kojem djeluje - Provođenje svih streljačkih natjecanja koja su kalendarom natjecanja Hrvatskog streljačkog saveza povjerene Savezu - Skrb o izgradnji,
održavanju, upravljanju i korištenju streljačkh objekata i opreme - Organiziranje marketinga, propagande i informativne djelatnosti u streljačkom športu te
ostale djelatnosti utvrđene člankom 12. Statuta SSIŽ.
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5. Za organizaciju službenih prvenstva Istarske Županije financijska sredstva dodjeljuju se direktno
po primitku izvještaja. Prihvatljivi troškovi su nagrade i priznanja. Troškovi materijala, opreme i
naknade sucima se neće financirati iz proračuna SSIŽ. Procjena proračuna za organizaciju
jednog (1) prvenstva Istarske Županije je u visini od 1000,00 HRK/max, odnosno po ostvarenim
troškovima za koje se mora priložiti račun.

Temeljem predloženih kriterija i mjerila za programiranje i financiranje sportskih aktivnosti udruga na
području Istarske Županije, kako je to predloženo od 1. do 4. Streljačko vijeće 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 Istarske
Županije.
Konačnu odluku o financijskom planu i raspodjeli sredstava po udrugama donosi Skupština
Streljačkog Saveza Istarske Županije.
Usvojeno na Županijskom Streljačkom Vijeću 16. kolovoza 2019. godine.
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