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Na temelju članka 17. i članka 28. Statuta Zajednice športskih udruga Grada 

Zaprešića, Skupština Zajednice, na sjednici odrţanoj _______, donosi sljedeći  

     

 

P  R  A  V  I  L  N  I  K 

O NOSITELJU KVALITETE ŠPORTA  

U GRADU ZAPREŠIĆU 

     

   

I. TEMELJNE ODREDBE 

   

Ĉlanak 1. 

                                      

Pravilnikom o nositelju kvalitete športa u Gradu Zaprešiću (u daljnjem tekstu: 

Grad) uređuje se vrednovanje pojedine športske udruge- kluba (u daljnjem tekstu: klub) i 

određuju nositelji kvalitete.  

   

Ĉlanak 2. 

                                      

Vrednovanje i određivanje nositelja kvalitete pretstavlja osnovu za raspodjelu 

sredstava koji se planiraju proračunom Grada na temelju programa javnih potreba u 

športu za područje Grada. 

  

Ĉlanak 3. 

                                      

(1.) Odluku o vrednovanju i određivanju nositelja kvalitete,  donosi Skupština 

Zajednice športskih udruga Grada Zaprešića.  

(2.) Odluka iz stavka 1. ovog članka donosi se prije donošenja prijedloga programa 

javnih potreba u športu za sljedeću kalendarsku godinu.  

                                      

II. OSNOVNI UVJETI ZA VREDNOVANJE 

 

Ĉlanak 4.                                      

                                       

(1.) Da bi mogao biti vrednovan, klub treba ispunjavati sljedeće uvjete: 

- da je osnovan na temelju Zakona o športu i Zakona o udrugama i upisan u                             

Registar udruga Republike Hrvatske i Registar športskih djelatnosti;  

- da je punopravni član Zajednice športskih udruga Grada;            

- da je član nacionalnog te ţupanijskog ili gradskog granskog saveza;  

- da sudjeluje u sustavu natjecanja pripadajućeg nacionalnog saveza;  

 

 

 

- da ima osigurane osnovne uvjete za provedbu svoje djelatnosti sukladno 
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propisima nacionalnog saveza;  

- da svoj plan i program rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku 

godinu te izvješće o radu i financijsko izvješće za proteklu kalendarsku godinu dostavi 

Zajednici športskih udruga Grada u utvrđenom roku;  

- da sve traţene podatke neophodne za vrednovanje dostavi Zajednici športskih 

udruga Grada u utvrđenom roku i da potpisom ovlaštene osobe jamči za njihovu 

vjerodostojnost.  

(2.) Klub koji traţene dokumente iz stavka 1. ovog članka ne dostavi u utvđenom 

roku, neće se vrednovati.  

    

III. KRITERIJI VREDNOVANJA 

 

Ĉlanak 5. 

   

(1.)Vrednovanje pojedine udruge provodi se prema sljedećim kriterijima:  

1. vrijednost športa;  

2. razina natjecanja kluba;  

3. plasmani kluba u domaćim natjecanjima;  

4. sudjelovanje i plasmani kluba u međunarodnim natjecanjima;  

5. broj kategoriziranih športaša;  

6. broj reprezentativaca;  

7. stručni kadar;  

8. tradicija.  

(2.)Za ispunjenje uvjeta koji su utvrđeni pojedinim kriterijima, klubu pripada 

odgovarajući broj bodova.  

(3.) Ukupni zbroj bodova koji klub ostvari osnova je za određivanje nositelja 

kvalitete u svakom pojedinačnom športu te osnova za raspodjelu sredstava za 

sufinanciranje udruga. 

(4.)Iznimno se iz ovih kriterija utvrđuje raspodjela sredstava za sufinanciranje 

udruga Osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama. 

(5) Za udruge Osoba s inelektualnim špoteškoćama određuje se minimum od 1,5% 

sredstava predviđenih za sufinanciranje udruga.   

 

1. VRIJEDNOST ŠPORTA 

 

Ĉlanak 6. 

                                      

(1.) Vrijednost športa utvrđuje se Pravilnikom o izračunu vrijednosti pojedinog 

športa. 

(2). Klubu pojedinog športa koji se boduje ovim Pravilnikom, pripada mjesto na 

ljestvici vrijednosti športa sukladno Pravilniku iz stavka 1. ovog članka. 

(3) Broj natjecateljskih kategorija (registriranih)  
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2. RAZINA NATJECANJA KLUBA    

 

Ĉlanak 7.                                    

  (1.) Za razinu natjecanja u seniorskoj konkurenciji, klubovima pripadaju bodovi 

kako slijedi:  

 

- sastavi koji se natječu u najvišem stupnju ligaškog natjecanja, odnosno sastavi i 

pojedinci koji nastupaju na završnicama prvenstava Hrvatske 

   

Momčadski/ 

ekipni športovi 
                Pojedinačni športovi 

olimpijske 

dicipline 

neolimpijske 

discipline 

olimpijske 

discipline 

neoplimpijske 

discipline 

60 30 
ekipa pojedinac ekipa pojedinac 

40 10 20 6 

 

- sastavi koji se natječu u drugom stupnju ligaškog natjecanja, odnosno sastavi i 

pojedinci koji nastupaju na kvalifikacijskim ekipnim i pojedinačnim prvenstvima 

 

Momčadski/ 

ekipni športovi 
                Pojedinačni športovi 

olimpijske 

dicipline 

neolimpijske 

discipline 

olimpijske 

discipline 

neoplimpijske 

discipline 

32 16 
ekipa pojedinac ekipa pojedinac 

20 6 10 2 

 

- sastavi koji se natječu u trećem stupnju ligaškog natjecanja, odnosno sastavi i 

pojedinci koji nastupaju na (među)ţupanijskim ekipnim i pojedinačnim prvenstvima  

 

Momčadski/ 

ekipni športovi 
                Pojedinačni športovi 

olimpijske 

dicipline 

neolimpijske 

discipline 

olimpijske 

discipline 

neoplimpijske 

discipline 

10 6 
ekipa pojedinac ekipa pojedinac 

10 4 6 1 

 

(2.) U športovima u kojima se odrţava više od 20 ekipnih, odnosno pojedinačnih  

prvenstava Hrvatske po disciplinama, bodovi se mnoţe koeficijentom 0,50.  

(3.) Nastupi ostvareni u posadama, štafetama, timovima i parovima, u smislu ovog 

Pravilnika, smatraju se nastupima pojedinca. 
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3. PLASMANI KLUBA U DOMAĆIM NATJECANJIMA  

   

Ĉlanak 8. 

                                  

Kriterij postignutih plasmana u domaćim natjecanjima podrazumijeva momčadske/ 

ekipne i pojedinačne plasmane u prethodnoj natjecateljskoj sezoni u seniorskoj, 

juniorskoj i kadetskoj kategoriji te plasmane u kup natjecanjima.                   
                                         

Ĉlanak 9. 

                                      

(1.) Plasmani ostvareni u najvišem stupnju ligaškog natjecanja i završnici 

momčadskog/ ekipnog prvenstva Hrvatske u seniorskoj konkurenciji nose sljedeći broj 

bodova:  

   

Plasman/status športa OD ND 

1. mjesto 150 100 

2. mjesto 120 60 

3. mjesto  80 40 

4.-6. mjesto  60 30 

7.-10. mjesto  30 15 

11-16. mjesto 10 5 

 

(2.) Klubu koji je plasman ostvario u drugom stupnju ligaškog natjecanja ili 

kvalifikacijskom natjecanju za završnicu prvenstva Hrvatske, navedeni broj bodova 

mnoţi se koeficijentom 0,35, a za plasman postignut u trećem stupnju natjecanja ili 

(među)ţupanijskom prvenstvu Hrvatske mnoţi se koeficijentom 0,15.  

(3.) Klubovi koji se natječu u obje spolne kategorije dobivaju pripadajući broj 

bodova za plasman u svakom spolu pomnoţen koeficijentom 0,50 (M-Ţ).  

(4.) Za plasman na momčadskom/ ekipnom prvenstvu Hrvatske na kojem sudjeluje 

manje od 10 sastava bodovi se mnoţe koeficijentom 0,50.  

 

Ĉlanak 10. 

                                      

Ostvareni plasman kluba u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji na drţavnom 

prvenstvu nosi sljedeći broj bodova: 
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Ĉlanak 11. 

  

(1.) Plasmani ostvareni na pojedinačnom prvenstvu Republike Hrvatske u seniorskoj 

konkurenciji nose sljedeći broj bodova:  

     

 

 

 

 

 

 

(2.) Bodovi se dodjeljuju i za plasmane ostvarene u posadi, timu, paru ili štafeti.  

(3.) Za ostvarene plasmane u juniorskoj konkurenciji broj bodova iz stavka 1. ovog 

članka mnoţi se koeficijentom 0,70, a u  kadetskoj konkurenciji koeficijentom 0,50.  

(4.) Za ostvarene plasmane u disciplini u kojoj je prijavljeno manje od 6 

natjecatelja (posada, timova, parova, štafeta), bodovi se mnoţe koeficijentom 0,50.  

 

 

 

    

Ĉlanak 12. 

  

Ukupan zbroj bodova koje klub ostvari na temelju bodovanja plasmana u različitim 

ekipnim natjecanjima najvišeg stupnja u svakoj dobnoj kategoriji (seniori,  juniori,  

kadeti i ostale mlađe dobne skupine), dijeli se s brojem uračunatih plasmana.  

 

 

    

 

 

Plasman/status športa OD ND 

1. mjesto 50 25 

2. mjesto 30 15 

3. mjesto 15 8 

4.- 6. mjesto 10 5 

7.-10. mjesto 5 3 

Plasman/status športa OD ND 

1. mjesto 50 25 

2. mjesto 35 18 

3. mjesto 20 10 
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KUP NATJECANJA 

 

Ĉlanak 13. 

  

(1.) Ostvareni plasman kluba u protekloj sezoni u kup natjecanju za seniore na nacionalnoj 

razini donosi sljedeći broj bodova:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(2.) Za plasmane u kup natjecanju u kojem sudjeluje manje od 10 sastava, bodovi 

se mnoţe koeficijentom 0,50. 

(3) Iznad 200 članica bodovi se mnoţe s koeficijentom 1,5.  

  

(4.) Za plasmane u disciplini u kojoj je prijavljeno manje od 6 natjecatelja (posada, 

timova, parova, štafeta), bodovi se mnoţe s koeficijentom 0,50. 

 

 

 

  

4.SUDJELOVANJE I PLASMANI U NATJECANJU  

NAMEĐUNARODNOJ RAZINI  

    

 

 

Ĉlanak 14. 

                                          

(1.) U natjecanjima za drţavnu reprezentaciju klubu donosi navedeni broj bodova 

nastupanje svakog pojedinog športaša u određenom natjecanju. 

- olimpijske igre         100 

- svjetska prvenstva          50 

- europska prvenstva          35 

 

(2.) Sudjelovanje športaša u kvalifikacijama za pojedine cikluse donosi slijedeći 

broj bodova. 

- olimpijske igre        100 

- svjetska prvenstva         50 

- europska prvenstva         30  

 

Plasman/status športa OD ND 

- pobjednik 50 25 

- finalist 40 20 

- polufinalist 25 15 

- četvrtfinalist 12 10 

- nastup 5 2 
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(3.) Nastupi športaša u  juniorskoj konkurenciji mnoţe se koeficijentom 0,50, a u  

kadetskoj i mlađe dobne skupine u  konkurenciji mnoţe se koeficijentom 0,25.  

    

Ĉlanak 15. 

  

(1.) Odgovarajući broj bodova klubovima donose plasmani u međunarodnim klupskim 

natjecanjima (kupovima) iz kalendara pripadajući međunarodnih športskih federacija, kao 

i plasmani članova kluba u sastavu drţavnih reprezentacija.  

(2.) Plasman kluba na međunarodnim natjecanjima u seniorskoj konkurenciji donosi 

sljedeći broj bodova:  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.) Plasmani kluba u  juniorskoj konkurenciji mnoţe se koeficijentom 0,50, a u  

kadetskoj konkurenciji i mlađim dobnim skupinama mnoţe se koeficijentom 0,25.  

 

Ĉlanak 16. 

                                         

(1.) Plasman članova kluba na meunarodnim natjecanjima za drţavnu reprezentaciju 

u seniorskoj konkurenciji donosi sljedeći broj bodova:  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plasman/status športa OD ND 

1. mjesto 600 400 

2. mjesto 480 300 

3.-4. mjesto (polufinale) 320 200 

5.-8. mjesto (četvrtfinale) 200 100 

9.-16. mjesto (osmina finala) 100 50 

Plasman/ 

natjecanje 

Olimpijske 

igre 

Svjetsko 

prvenstvo 

Europsko 

prvnestvo, 

Svjetski kup, 

Europski kup, 

(konačan 

plasman) 

Mediteranske 

igre, 

Univerzijada 

  OD ND OD ND  

1. mjesto 2.000 1.000 500 700 350 175 

2. mjesto 1.600 800 400 600 300 150 

3.-4. mjesto 1.200 600 300 400 200 100 

5.-8. mjesto 800 400 200 300 150 50 

9.-16. mjesto 400 200 100 100 100 30 
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(2.) Bodovi za plasmane ostvarene u momčadi/ ekipi, posadi, timu, paru ili štafeti 

mnoţe se koeficijentom 0,75.  

(3.) Plasmani športaša u mlađeseniorskoj i juniorskoj konkurenciji mnoţe se 

koeficijentom 0,50,a u mlađejuniorskoj i kadetskoj konkurenciji koeficijentom 0,25.  

   

5. BROJ KATEGORIZIRANIH ŠPORTAŠA KLUBA  

    

Ĉlanak 17. 

  

Za svakog športaša koji ima vaţeće rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o 

kategorizaciji u trenutku bodovanja, klubu pripada sljedeći broj bodova:  

 

 

  

                                                                     

- športaš I. kategorije                                                                      

- športaš II. kategorije                                                                      

- športaš III. kategorije                                                                     

- športaš IV. kategorije  

- športaš V. kategorije                                                                 

- športaš VI. kategorije                                                  

    

 

  

6. BROJ REPREZENTATIVACA KLUBA  

                 

Ĉlanak 18. 

  

Nastup športaša za reprezentaciju na sluţbenom natjecanju iz kalendara 

nacionalnog saveza tijekom sezone koja prethodi bodovanju, odnosno u posljednjih godinu 

dana za športove u kojima sezona još traje, vrednuje se na sljedeći način:  

          

- seniorska reprezentacija 

- juniorska reprezentacija 

- kadetska reprezentacija 

- ostale mlađe dobne skupine 

          

 

7. STRUČNI KADAR KLUBA  

  

Ĉlanak 19. 

  

OD ND 

20 12 

16 10 

10 8 

6 4 

4 2 

2 1 

OD ND 

10 8 

8 6 

6 4 

4 2 
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(1.) Vrednovanje stručnog kadra podrazumijeva sve trenere pojedinog kluba, a 

boduje se njihova:                                                                                                                                                           

                                                              

(a.) stručne kvalifikacije:  

       - razina 4: doktor kineziologije                                                                   24  

       - razina 3: sveučilišni specijalist (magistar znanosti) športa                       20  

                   - razina 2: magistar kineziologije (profesor fizičke kulture) /specijalist      

športa (viši trener specijalist)      

         trener prvostupnik (viši športski trener)/ EURO„A“ ili  

        EURO „PRO“ licenca Nogometne akademije HNS-a                                    16  

        - razina 1: osoba osposobljena putem ustanove za osposobljavanje       

         kadrova u športu                                                                                       8 

                                                                                                            

                   
*napomena: preduvjet za bodovanje stručne spreme je ishođena licenca za obavljanje   trenerskog 

posla sukladno pravilima nacionalnog saveza  

  

(2.) Broj bodova na temelju statusa trenera udvostručuje se u slučaju 

sudjelovanja u stručnom stoţeru drţavne selekcije na sluţbenim natjecanjima.                                         

   

                             

8.TRADICIJA  

   

Ĉlanak 20. 

  

Pojedini klub za vremensko razdoblje svog neprekinutog djelovanja ostvaruje 

pravo na sljedeći broj bodova:  

- od 51g.                                                                                                           150  

- od 26-50g.                                                                                                     100  

- od 10- 25g.                                                                                                      75                               

 

 

                                         

IV. ODREĐIVANJE NOSITELJA KVALITETE ŠPORTA 

   

Ĉlanak 21. 

 

Da bi mogao dobiti status nositelja kvalitete, klub mora ispunjavati sljedeće 

uvjete:  

- da u svom športu, na temelju bodovanja kriterija iz glave III. ovog Pravilnika, ima 

najviše bodova;  

- da se natječe u najvišem stupnju drţavnog ligaškog natjecanja u športovima u 

kojima je nacionalno prvenstvo organizirano u najmanje dva stupnja natjecanja;  
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- da se natječe u završnici pojedinačnog i/ili ekipnog prvenstva drţave u 

športovima koji nemaju ligaški sustav natjecanja;  

- da ima osigurane uvjete za djelovanje sukladno propisima nacionalnog saveza.  

   

Ĉlanak 22. 

   

U pojedinom športu za nositelja kvalitete moţe se odrediti samo po jedan klub u 

muškoj i ţenskoj konkurenciji, ako ispunjavaju uvjete iz članka 21. alineje 2., 3. i 4. ovog 

Pravilnika.  

 

 

 

 

 

V. RAZVRSTAVANJE NOSITELJA KVALITETE 

   

   

Ĉlanak 23. 

   

Klubovi koji steknu status nositelja kvalitete razvrstavaju se u pojedine razrede 

sukladno vrednovanju športa prema Pravilniku o izračunu vrijednosti pojedinog športa.  

   

Ĉlanak 24. 

   

(1.) Iznimno, u pojedini razred mogu se razvrstati i klubovi koji su nositelji 

kvalitete pojedinog športa, a natječu se u drugom ili trećem stupnju natjecanja ili 

ispunjavaju dio uvjeta iz članka 21. ovog Pravilnika.  

(2.) Odluku o tome se donosi na Skupštini Zajednice športskih udruga grada 

Zaprešića.  

   

 

 

 

 

Ĉlanak 25. 

   

(1.) Klub koji po završetku natjecateljske godine izgubi status u najvišem stupnju 

natjecanja, stečeni status nositelja kvalitete, kao i prava koja iz toga proizlaze, 

zadrţava do kraja naredne natjecateljske godine, pod uvjetom da mjesto u najvišem 

stupnju natjecanja iste natjecateljske godine nije zauzeo drugi klub istog športa, koji 

preuzima status nositelja kvalitete.  

(2.) Zajednica moţe dovršetkom natjecateljske godine automatizmom promijeniti 

nositelja kvalitete.  
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VI. PRAVO NOSITELJA KVALITETE 

    

Ĉlanak 26. 

   

(1.) Klub sa statusom nositelja kvalitete stječe pravo na novčana sredstva i 

besplatno korištenje športskih objekata za provedbu priprema i natjecanja.  

(2.) Novčana sredstva, koja su strogo namjenska, namijenjena su isključivo za 

sufinanciranje stručnog rada, troškova natjecanja i osiguravanje uvjeta za rad svih 

dobnih kategorija.  

  

 

 

Ĉlanak 27. 

   

(1.) Nositelj kvalitete ostvaruje pravo na sufinanciranje sredstvima iz programa 

javnih potreba u športu na području Grada namijenjenih toj svrsi i ne participira u 

sredstvima namijenjenim granskim športskim savezima.  

(2.) Prijedlog raspodjele ukupnih sredstava koja se osiguravaju za sufinanciranje 

nositelja kvalitete utvrđuje Skupština Zajednice športskih udruga Grada, sukladno 

odredbama ovog Pravilnika.  

   

VII. PODNOŠENJE PRIGOVORA 

    

Ĉlanak 28. 

                                         

(1.) Klub istog športa ovlašten je podnijeti prigovor na odluku iz članka 3. ovog 

Pravilnika u roku 8 dana.  

   (2.) Pisani prigovor s obrazloţenjem podnosi se glavnom tajniku Zajednice.  

  (3.) Konačnu odluku po prigovoru donosi Skupština Zajednice.  

 

   

 

 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

   

Ĉlanak 29. 

   (1.) Za tumačenje odredaba ovog Pravilnika nadleţan je Izvršni odbor Zajednice 

športskih udruga Grada.  

 

(2.) Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i prema postupku za njegovo 

donošenje.  

(3.) Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.  
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Kratice:  

OD – olimpijska disciplina  

ND– neolimpijska disciplina  

EP– Europsko prvenstvo  

SK–Svjetski kup  

EK–Europski kup  

 

 

 

 

 

U Zaprešiću,.............................  

 

 

 

 

 

                                                                                         Predsjednik: 

 

                                                                                         _______________ 

  

   

   


