Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.
33/01,60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13.-pročišćeni tekst, 123/17, i 98/19.) i članka 31. Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik
Općine Viljevo“ br. 2/18, 2/20, 3/20.-pročišćeni tekst i 2/21.) Općinski načelnik Općine
Viljevo donio je

PROCEDURU ANALIZE I VREDNOVANJA UČINAKA UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA
SPORTSKIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU OPĆINE VILJEVO

Članak 1.
Ovom Procedurom utvrđuju se kriteriji i pokazatelji učinkovitosti i načela učinkovitog
upravljanja i raspolaganja sportskim građevinama na području Općine Viljevo (u nastavku:
Sportska građevina), temeljem kojih će se vršiti analiza i vrednovanje upravljanja i korištenja
iste.
Članak 2.
Radi provođenja analize i vrednovanja učinaka obavljenih aktivnosti u korištenju Sportske
građevine te daljnjeg unapređenja upravljanja istom utvrđuju se kriteriji i pokazatelji
učinkovitosti kako slijedi:
-

Namjensko korištenje sportske građevine

Namjensko korištenje Sportske građevine podrazumijeva korištenje iste za sportske
djelatnosti za koju je namijenjena (nogomet, ribolov i sl.) i za djelatnost sportskih udruga, te
da se provode aktivnosti određene Programom javnih potreba u sportu koji se donosi za
svaku kalendarsku godinu.
Pokazatelj: Rang natjecanja po skupinama – sudjelovanje sportske udruge u natjecanjima u
višim kategorijama i ligama, broj utakmica, broj djece i mladeži uključene u sportske
aktivnosti, broj aktivnih članova, broj posjetitelja.
-

Upravljanje sportskom građevinom sukladno načelu ekonomičnosti

Načelo ekonomičnosti podrazumijeva korištenje Sportske građevine na način da su rashodi
za održavanje i korištenje iste u skladu s provedenim aktivnostima i Programom javnih
potreba u sportu koji se donosi za svaku kalendarsku godinu.
Pokazatelj: trošak održavanja i korištenja sportske građevine.
-

Upravljanje sportskom građevinom sukladno načelu odgovornosti

Načelo odgovornosti podrazumijeva odgovorno korištenje Sportske građevine, s pažnjom
dobrog gospodara.
Pokazatelj: godišnja izvješća sportskih udruga.
-

Sigurnost i zaštita sportske građevine

Sigurnost i zaštita sportske građevine podrazumijeva sigurnost i održavanje reda i mira na
sportskim događajima kada je sportska udruga domaćin, te sigurnost i zaštita Sportske
građevine i opreme.
Pokazatelj: godišnja izvješća sportskih udruga, izvješće PP Donji Miholjac o intervencijama i
postupanjima.
Članak 3.
Općinski načelnik će obavijestiti sportske udruge koje koriste Sportske građevine o
obvezama koje proizlaze iz korištenja iste i dostaviti ovu Proceduru, te zatražiti potrebite
podatke.
Sukladno kriterijima iz članka 2. Ove Procedure Općinski načelnik Općine Viljevo od
sportskih udruga zatražiti će izvješća i podatke.
Upravitelj sportske udruge koja koristi Sportsku građevinu dužan je u roku naznačenom u
pozivu, dostaviti tražene podatke na temelju kojih će Općinski načelnik vršiti analizu i
vrednovanje upravljanja i korištenja iste, najkasnije do kraja listopada tekuće godine.
Usvojene mjere iz utvrđene analize služiti će kao podloga za donošenje Programa javnih
potreba u sportu za svaku sljedeću kalendarsku godinu.
Općinski načelnik, temeljem utvrđene analize Općinskom vijeću dostaviti će prijedlog za
unapređenje upravljanja i korištenja Sportske građevine uz identificiranje mogućih problema
u vezi upravljanja i korištenja iste i utjecaja na lokalnu zajednicu.
Članak 4.
Ova Procedura stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave na službenim web stranicama
Općine Viljevo.
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