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Na temelju članka 51. Statuta i odluke Izvršnog odbora od 7. 8. 2017. g., stručna
služba Zajednice športskih udruga grada Osijeka utvrdila je pročišćeni tekst Pravilnika o
korištenju usluge prijevoza sportskih klubova.
Pročišćeni tekst Pravilnika obuhvaća: Pravilnik o korištenju usluge prijevoza
sportskih klubova, donesen na 12. sjednici Izvršnog odbora 23. 3. 2017. g. pod brojem:
02-84/1-17., te izmjene i dopune Pravilnika, donesene na 15. sjednici Izvršnog odbora 7.
8. 2017. g. pod brojem: 02-84/2-17., u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na
snagu.

P R A V I L N I K
O KORIŠTENJU USLUGE PRIJEVOZA SPORTSKIH KLUBOVA
(pročišćeni tekst)

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Programom korištenja usluge prijevoza klubova članica Zajednice športskih
udruga grada Osijeka (u daljnjem tekstu: Zajednica) osigurava se prijevoz (odlazak i
povratak) sportaša i sportskih selekcija mlađih dobnih kategorija na određena natjecanja koja se održavaju pod nadležnošću nacionalnog saveza.
(2) Pod mlađim dobnim kategorijama podrazumijevaju se sve kategorije mlađe od
seniorske, počevši od mlađih seniora do posljednje dobne kategorije u kojoj nacionalni
savez organizira službena državna natjecanja.
(3) Pod natjecanjima iz stavka 1. ovog članka smatraju se sva državna prvenstva
(pojedinačna i ekipna/ligaška), neovisno o stupnju državnog natjecanja, kao i natjecanja
(turniri, mitinzi, regate…) različitih naziva koja su u funkciji prikupljanja bodova za
rang-liste nacionalnih saveza.
Članak 2.
Osiguravanjem usluge prijevoza sportašima i sportskim selekcijama iz klubova
članica Zajednice za potrebe sudjelovanja u navedenim državnim natjecanjima, Zajednica preuzima obvezu izbora javnog prijevoznika te definiranja uvjeta i načina podmirivanja svih troškova u vezi s obavljanjem prijevoznih usluga u korist klubova.
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II. PRAVO KORIŠTENJA PRIJEVOZA
Članak 3.
(1) Pravo na prijevoz za potrebe odlazaka na natjecanja iz članka 1. ostvaruju
sportske selekcije i sportaši iz klubova koji se nalaze u redovitom sustavu natjecanja
odgovarajućeg nacionalnog saveza.
(2) Prilikom raspodjele sredstava na temelju Programa javnih potreba u sportu na
području grada Osijeka, prednost u ostvarivanju prava na prijevoz određuje se ovim
redoslijedom:
1. sva natjecanja namijenjena mlađim dobnim kategorijama,
2. seniorska ligaška natjecanja u kojima ekipne selekcije klubova nastupaju sa
sportašima iz mlađih dobnih kategorija.
(3) Uvjet za priznavanje prava na prijevoz ekipnim selekcijama klubova koje sudjeluju u seniorskom ligaškom sustavu natjecanja je da se u službenom zapisniku utakmice momčadi/ekipe koja se prevozi na utakmicu nalazi minimalno 70 % igrača/ica koje
pripadaju mlađim dobnim kategorijama, sukladno pravilima nacionalnog saveza. U prijavi
za prijevoz, predstavnik kluba prijavitelja dužan je dostaviti popis sportaša/ica pojedine
selekcije za koju se traži prijevoz s dokazima o pripadnosti mlađim dobnim kategorijama.
(4) U sportovima u kojima se, sukladno pravilima nacionalnih saveza, održavaju
zajednička natjecanja mlađih dobnih kategorija i seniorske (borilački sportovi, veslanje,
dizanje utega, gimnastika, streljaštvo, plivanje, biciklizam, mačevanje, zrakoplovstvo,
sportski ples, triatlon…), pravo korištenja prijevoza ostvaruju i sportaši seniorske dobne
kategorije u raspoloživim prijevozničkim okvirima, s obzirom na dodijeljenu vrstu vozila.
Članak 4.
(1) Pravo korištenja usluge prijevoza imaju i sportaši svih dobnih kategorija
klubova članica Saveza za sport i sportsku rekreaciju osoba s invaliditetom Sporin,
Osječkog športskog saveza gluhih i Udruge za terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje Mogu.
(2) Pravo iz stavka 1. ovog članka odnosi se samo na službena natjecanja koja se
održavaju na području Republike Hrvatske.

III. POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA I PROVEDBA USLUGE PRIJEVOZA
Članak 5.
(1) Sukladno proračunskim sredstvima planiranim Programom javnih potreba na
području grada Osijeka za odnosnu godinu, Izvršni odbor Zajednice donosi odluku o pravu na korištenje prijevoza iz članka 3. ovog Pravilnika.
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(2) Zajednica, na temelju raspisanog javnog natječaja, odabire javnog prometnog
prijevoznika s najpovoljnijom ponudom za potrebe osiguravanja usluge prijevoza sportaša i klubova članica Zajednice, koji sudjeluju u natjecanjima iz članka 1.
(3) Zajednica pristupa sklapanju ugovora s izabranim javnim prijevoznikom regulirajući međusobne odnose te utvrđujući obvezu dostave svih neophodnih podataka o
klupskim potrebama i informacijama u vezi s prijevozom pojedinih selekcija kluba na
temelju podnesenih prijava za prijevozom.
Članak 6.
(1) Klub podnosi prijavu za korištenjem prijevoza o potrebi prijevoza jedne ili više
selekcija na službeno natjecanje. Prijava se podnosi putem tipskog obrasca elektronskim
putem s unesenim neophodnim podacima o nazivu i vrsti natjecanja, vremenu i mjestu
održavanja natjecanja, prijedlogu točne lokacije i vremena odlaska, kao i povratka s natjecanja, te broju selekcija koje odlaze na natjecanje s točnim brojem članova kluba
(sportaši i pratnja) koji su planirani za putovanje.
(2) Prijava se podnosi najkasnije do srijede u 12:00 sati za natjecanja/utakmice
koja se održavaju tijekom vikenda (petak, subota, nedjelja), odnosno najkasnije 3 (tri)
dana uoči održavanja natjecanja/utakmice u ostalim danima u tjednu.
(3) Pravo korištenja usluge prijevoza ne odnosi se na natjecanja/utakmice koje se
održavaju na području lokalne samouprave Grada Osijeka, uključujući okolna mjesta koja
su obuhvaćena redovnim linijama gradskog prijevoza.
Članak 7.
(1) Po podnesenoj prijavi, stručna služba Zajednice provjerava opravdanost prijave te ju prosljeđuje javnom prijevozniku koji obavještava Zajednicu i klub korisnika prijevoza o prihvatu prijave s potvrdom zaprimljenih podataka.
(2) U slučaju potrebe za istodobnim prijevozom selekcija ili sportaša dvaju ili više
klubova u isti grad i općinu ili susjedne općine u kojima se održavaju natjecanja/utakmice, Zajednica će, u suradnji s prijevoznikom, uskladiti zajedničko korištenje istog prijevoznog sredstva za prijevoz na zatražene lokacije.
(3) Usklađenje se vrši naznakom Zajednice u elektronskom obrascu o potrebi
istodobnog prijevoza više sportaša ili selekcija, a koje potvrđuje javni prijevoznik u obavijesti o prihvatu prijave.
(4) Po obavljenoj pojedinačnoj prijevoznoj usluzi, prijevoznik šalje potvrdu
Zajednici elektronskim putem.
Članak 8.
(1) Klub ima pravo na korištenje usluge prijevoza ukoliko najmanji broj korisnika
prijevoza (sportaši i pratnja) po jednom putovanju iznosi pet osoba.
(2) Pravo na prijevoz imaju samo registrirani sportaši - sudionici natjecanja/utakmice i službena pratnja, a sukladno propozicijama odnosnog natjecanja.
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(3) Klubovi imaju pravo na korištenje usluge prijevoza isključivo za natjecateljske
potrebe iz članka 1. ovog Pravilnika do kraja kalendarske godine, odnosno do isteka
proračunskih sredstava planiranih za realizaciju ovog programa.

IV. NAČIN PLANIRANJA SREDSTAVA
Članak 9.
Sredstva za financiranje troškova usluge prijevoza planiraju se u Proračunu Grada Osijeka putem Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka u zasebnom programskom području pod nazivom „Korištenje prijevoza za klubove i saveze“.

V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
(1) Za svaku materijalnu štetu na imovini javnog prijevoznika tijekom korištenja
usluge prijevoza isključivo odgovara klub korisnik usluge.
(2) Nepridržavanjem usklađenih elemenata i okolnosti pojedinog korištenja usluge
prijevoza iz članaka 6., 7. i 8., kao i kršenjem odredaba ovog Pravilnika, klub korisnik
usluge prijevoza može biti uskraćen za daljnje korištenje ove usluge.
Članak 11.
(1) Za tumačenje odredaba ovog Pravilnika nadležan je Izvršni odbor Zajednice.
(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 s danom donošenja.

Broj: 02-84/3-17.
Osijek, 7. kolovoza 2017.

Predsjednik
Ante VUČEMILOVIĆ – ŠIMUNOVIĆ, dipl. iur.
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