
Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (“Narodne novine” br. 71/06., 

150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.), članaka 38. i 93. Statuta Općine 

Križ («Glasnik Zagrebačke županije» br. 3/18.) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Križ («Glasnik Zagrebačke županije» br. 3/18.), Općinsko vijeće Općine Križ na ____ 

sjednici, održanoj dana _____2018. godine, donijelo je 

 

PROGRAM 

javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2019. godini 
 

UVOD 

I. 

Zajednica sportskih udruga Općine Križ (u daljnjem tekstu: Zajednica), sukladno 

članku 76. Zakona o sportu, predlagač je programa javnih potreba u sportu Općine Križ, koji 

Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću Općine Križ na donošenje. 

Sport pridonosi zdravom životu građana, odgoju i obrazovanju te gospodarskom 

razvoju društva, a činitelj je humanih odnosa među ljudima. Bavljenjem sportom, promidžba 

sportskim priredbama i postizanjem vrhunskih sportskih rezultata osnovni su motivi ulaganja 

u sport za svaku naprednu sredinu. 

Sportska djelatnost od osobitog je interesa za Republiku Hrvatsku, a time i za Općinu 

Križ, no ona je i civilizacijsko dostignuće utemeljeno na ljudskim potrebama i sposobnostima, 

etičkim i moralnim načelima te znanstvenim spoznajama. 

 

PROGRAMSKI CILJEVI 

II. 

Ciljevi Programa javnih potreba u sportu Općine Križ koji se financira sredstvima 

Općinskog proračuna u 2019. godini su: 

- ulaganje u razvoj mladih sportaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta 

daljnjega napretka i očuvanja dostignute razine kvalitete sporta Općine Križ, 

- očuvanje postojeće sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu 

Općine Križ, 

- poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži. 

Ostvarenje ovih ciljeva, kojima treba dodati i skrb o svim sportskim objektima Općine 

Križ, postiže se kroz programska područja, u okvirima proračunskih mogućnosti. 

 

PROGRAMSKA PODRUČJA 

III. 

Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Križ su 

programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Križ: 

- poticanje i promicanje sporta, 

- provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, 

- djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, 

- sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena 

zaštita sportaša, 

- zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, 

- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, 

- sportske aktivnosti osoba s posebnim potrebama, 

- planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Općinu 

Križ, 

- provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u 

funkciji razvoja sporta. 



Sredstva proračuna namijenjena su financiranju javnih potreba u sportu Općine Križ i 

izdvajaju se na račun Zajednice. 

 

O provedbi programa javnih potreba i utrošku sredstava Zajednica će izvješćivati tijela 

općinske uprave u propisanim rokovima. 

Slijedom nabrojenih javnih potreba u sportu, realizacija Programa javnih potreba u sportu 

na području Općine Križ u 2019. godini predlaže se kroz ova programska područja: 

 

1. Poticanje i promicanje sporta 

Ovo programsko područje u Programu javnih potreba u sportu na području Općine 

Križ podijeljeno je na zasebne programe: 

 

1.1. Organizacija sportskih priredbi 

 

Zajednica predlaže priredbe za sufinanciranje kroz Program koje svojom kvalitetom, 

tradicijom ili značajem doprinose ostvarivanju programskih ciljeva. 

Kroz program sportskih priredbi, sufinancira se korištenje sportskog objekta i dio 

organizacijskih troškova priredbe (troškovi sudaca i ostalog tehničkog osoblja, troškovi 

medalja, pehara, tiskanih materijala - plakata, diploma, biltena i sl., troškovi medicinskog 

nadzora, redarska služba, putni troškovi, prehrana pozvanih sportaša, potrebna oprema za 

objekt za provedbu priredbe te ostali sitni materijalni izdaci). 

 

1.2. Nagrade za sportske rezultate 

 

Sukladno odlukama Zajednice, na osnovi mjerila o vrednovanju sportskih rezultata 

sportaša i sportskih klubova, izabire se najuspješnija sportašica, sportaš te muška i ženska 

sportska ekipa. Dodjeljuju se sportske nagrade i priznanja pojedincima i udrugama. Ovaj 

program podrazumijeva pored nagrada i troškove za provedbu svečanosti proglašenja 

najuspješnijih sportaša Općine Križ. 

 

1.3. Program školovanja i usavršavanja stručnih kadrova 

 

Program se provodi u skladu s potrebama članica Zajednice koja predlaže sudionike za 

savjetovanja, seminare, tečajeve i dr. 

 

2. Sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna 

zdravstvena zaštita sportaša 

Slijedom kriterijskoga postupka, koji provodi Zajednica rangiraju se članice Zajednice 

i shodno tome provodi sufinanciranje programa svake od članica. 

 

2.1. Korištenje sportskih objekata 

 

Program treniranja ostvaruje se na općinskim sportskim objektima te djelomično u 

školskoj sportskoj dvorani. Normative za satnicu korištenja objekata za pojedine kategorije 

selekcija i pripadajuće im uzrasne skupine donosi Zajednica. 

Na temelju Sporazuma o upravljanju, korištenju i tekućem održavanju školske-

športske dvorane sklopljenom 03.04.2009. godine i I. Dodatka Sporazumu o upravljanju, 

korištenju i tekućem održavanju školske-športske dvorane sklopljenom 03.11.2014. godine 



kao i II. Dodatka Sporazumu o upravljanju, korištenju i tekućem održavanju školske-športske 

dvorane sklopljenom 21.12.2016. godine između Osnovne škole Milke Trnine Križ, Općine 

Križ i Zajednice sportskih udruga Općine Križ, osigurati će se sredstva za korištenje školske-

športske dvorane pri Osnovnoj školi Milke Trnine Križ. 

 

 

2.2. Natjecanja, osiguranje i zdravstvena zaštita sportaša 

 

Raspoloživa sredstva nisu dostatna za odgovarajuće praćenje troškova natjecanja. 

Paušalnim iznosima, uzimajući u obzir razvijenost sustava natjecanja i kvalitetu pojedinoga 

sporta, nastojat će se sufinancirati troškovi domaćih natjecanja, u prvom redu putni troškovi 

sportaša i stručnih timova i troškovi naknada sucima. 

Svi sportaši u redovnom sustavu treniranja i natjecanja osigurani su od nezgoda i 

povreda u skladu s proračunskim mogućnostima. 

 

3. Izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Općinu Križ 

 

Ovaj se program bavi materijalnom osnovom općinskog sporta, koja je neizostavan 

čimbenik u tehnologiji stvaranja vrhunskih sportskih rezultata. Pod tim, se prije svega, 

podrazumijeva da objekti zadovoljavaju visoke standarde opremljenosti i održavanja. 

Programski prioritet imaju objekti općinskog značenja, dakle oni na kojima se održavaju 

najmasovnije i najkvalitetnije sportske priredbe na području Općine Križ. Odgovarajućim 

financiranjem programa koji su se održavali na tim objektima tijekom proteklih nekoliko 

godina, nastojalo se sačuvati njihovu funkcionalnost, a dobrim dijelom i estetsku vrijednost. 

Racionalnim promišljanjem, programiranjem i uz usuglašavanje sa svim članicama, 

nastojat će se postignutim uštedama ulagati u sportsku infrastrukturu, sukladno potrebama 

korisnika. To se može postići popravkom i podizanjem postojeće razine funkcionalnosti 

prostora, bilo novom opremom bilo izgradnjom novih sadržaja, kao što je uređenje prostorija 

Sportskog parka u Križu. Sitni rekviziti po sportovima koji su neophodni za trenažni proces, 

osiguravaju se ovisno o mogućnostima proračunskih sredstva. 

 

 

RB Program javnih potreba u sportu na području 

Općine Križ u 2019. godini IZNOS (KN) 

1. Usluge tekućeg održavanja sportske dvorane i sportskog 

parka  
570.000,00  

2. Osnovna djelatnost sportskih klubova  500.000,00 

3. Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 30.000,00 

4.  Opremanje sportske građevine u Sportskom parku u 

Križu 
1.200.000,00 

UKUPNO 2.300.000,00 

 

 

IV. 

U postojećoj gospodarskoj situaciji, proračunska sredstva i dalje su sve značajniji dio 

financiranja ukupnog sporta kroz Program. Sport Općine Križ obuhvaća preko 800 aktivnih 

sudionika. Poticanjem masovnosti u sportu i posebno uključivanjem što većeg broja djece i 

mladeži, kao osnovne zadaće u 2019. godini, stvaraju se uvjeti za budući razvoj sporta. To 

znači da treba poduzeti sve da se sačuva, pa i novim uspjesima unaprijedi sport Općine Križ.  



Za ostvarivanje tako visoko postavljenih sportskih ciljeva bitna je i planska izgradnja 

novih sportskih objekata, rekonstrukcija i obnova postojećih te primjereno upravljanje i 

održavanje. S tim u vezi potrebno je i dalje izučavati i predlagati efikasnije načine i oblike 

upravljanja sportskim objektima, da bi oni bili još više u funkciji zadovoljavanja javnih 

potreba sporta Općine Križ.  

Partnerskim odnosnom Općine Križ i Zajednice, zajednički će se nastojati unaprijediti 

sportska djelatnost, koja je od osobitog interesa za svaku lokalnu zajednicu i šire društvo u 

cjelini. 

 

 

V. 
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Glasniku Zagrebačke županije. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRIŽ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 620-01/18-01/ 

URBROJ: 238/16-01-18- 

Križ,  

 

Predsjednik  

Općinskog vijeća Općine Križ: 

                                                                                                                Mladen Rogić 

 


