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Temeljem članka 74. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10,124/11,86/12, 

94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) te članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik 

Zagrebačke županije br. 13/21), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana  14.11.2022. godine 

predlaže 

 

                                                               P R O G R A M   

                                   JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2023. GODINI 

 

                                                                            I. 

Programom javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Ivanić u 2023. godini (u daljnjem 

tekstu: Program) utvrđuju se interes i smjernice za razvoj sporta na području Općine Kloštar Ivanić, 

te opseg i sadržaji koji će se financirati iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić u 2023. godini. 

Program proizlazi iz procjene postojećeg stanja u sportu i pokazatelja i planova za 2023. g. 

 

                                                                          II. 

Javne potrebe u sportu na području Općine Kloštar Ivanić ostvariti će se: 

- djelovanjem registriranih sportskih udruga te pomaganjem i promicanjem sportskih 

aktivnosti, 

- provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 

- sportskim takmičenjima i drugim aktivnostima kojima će se pridonijeti razvitku i 

promicanju sporta, 

- dodjeljivanje nagrada za sportska postignuća, 

- sportskim-rekreacijskim aktivnostima građana 

- investicijskim održavanjem, adaptacijom i izgradnjom sportskih objekata, 

- nabavom nove opreme i stručnim radom u sportu. 

 

                                                                          III. 

Na području Općine Kloštar Ivanić egzistiraju slijedeći sportovi: 

- nogomet 

- rukomet 

- streljaštvo 

- borilačke vještine: karate i kickboxing 

- školske sportske aktivnosti. 

 

                                                                   IV. 

Tijekom 2023. godine planiraju se u oblasti sporta slijedeći poslovi i aktivnosti: 

- nastaviti redovno financiranje postojećih sportskih udruga sukladno planiranim sredstvima i 

utvrđenim kriterijima, 

- promicati sport naročito kod djece i mladih, 

- brinuti o sportskim objektima, 

- stimulirati sportske udruge da odgajaju kvalitetan igrački i stručni (trenerski) kadar, 

- razvijati sportsko-rekreacijske aktivnosti građana koje su u funkciji unapređenja i čuvanja 

zdravlja prema financijskim i drugim mogućnostima, 

 

                                                                           V. 

Za javne potrebe iz toč. IV. ovog Programa osiguravaju se ukupna sredstva i to: 

1. Iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić:                   49.765,00 EUR 

 

UKUPNO:                                                          49.765,00 EUR 

 

 

 



 2 

 

                                                                      

                                                                    VI. 

Realizacija ovog Programa ovisi o financijskom ostvarenju prihoda Proračuna Općine Kloštar 

Ivanić. 

 

                                                                  VII. 

     Raspored sredstava za aktivnosti iz toč. II. i IV. ovog Programa provest će se putem natječaja, a 

     samo u iznimnim slučajevima izravno, sukladno važećim propisima, o čemu će se sa korisnicima 

     financijskih sredstava sklopiti Ugovor.  

 

 

                                                                 VIII.   

Ako se u Proračunu Općine Kloštar Ivanić neće ostvariti planirani prihod, sredstva iz toč. V. 

uplaćivati će se prema mogućnostima Proračuna. 

 

                                                                    IX.   

     Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2023. godini stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA: 620-01/22-01/04 

URBROJ: 238-14-02-22-1 

Kloštar Ivanić, 14.11.2022.  

 

                                                      REPUBLIKA HRVATSKA 

                                                     ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

                                                    OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

                                                         OPĆINSKI NAČELNIK 

                      

 

                                                                                                                  Načelnik: 

 

                                                                                                             Željko Filipović 


