
                                                                                                                                           PRIJEDLOG   

           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, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) članaka 25. i 100. Statuta Općine Križ 

(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/21) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ 

(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/21) Općinsko vijeće Općine Križ na 34. sjednici održanoj dana 

_______godine, donijelo je 

PROGRAM 

javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2022. godini 

 

UVOD 

I. 

Sport pridonosi zdravom životu građana, odgoju i obrazovanju te gospodarskom razvoju 

društva, a činitelj je humanih odnosa među ljudima. Unapređenje sportske djelatnosti osnovni su 

motivi ulaganja u sport.  

Zakonom o sportu utvrđene su slijedeće sportske djelatnosti: 

- sudjelovanje u sportskim natjecanjima, 

- sportska priprema, 

- sportska rekreacija, 

- sportska poduka, 

- organiziranje sportskog natjecanja,  

- vođenje sportskih natjecanja i 

- održavanje i upravljanje sportskim građevinama. 

          Sportskom djelatnošću smatraju se i organizirane izvannastavne školske sportske aktivnosti i 

studenske sportske aktivnosti. Sportska djelatnost je i sudjelovanje u sportskim natjecanjima, te 

poslovi organiziranja i vođenja natjecanja kao i poduka za natjecanje.  

                                                                       II. 

         Zakonom o sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu koje predstavljaju 

javne potrebe, a financiraju se iz Proračuna Općine Križ. 

         Općina Križ utvrđuje javne potrebe u sportu i za njihovo ostvarivanje osigurava financijska 

sredstva u Proračunu Općine Križ za 2022. godinu. 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, a odnose se na: 

1. poticanje i promicanje sporta, 

2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 

3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, 

4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna  zdravstvena zaštita 

sportaša, 

5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, 

6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, 

7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, 

8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Općinu Križ 

9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u  funkciji razvoja 

sporta.  

        Sport je aktivnost od interesa za opće dobro, a djelatnost sportskih udruga, tjelesne aktivnosti 

koje se organiziraju i provode radi unapređenja zdravlja djece i mladeži te osoba s invaliditetom od 

osobitog su interesa za Općinu Križ. 

PROGRAMSKI CILJEVI                                                                       

                                                                     III. 

          Općina Križ Programom javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2022. godini (u 

dalnjem tekstu: Programom javnih potreba u sportu) utvrđuje da će financirati javne potrebe u 

sportu Općine Križ kako bi se ostvarili sljedeći programski ciljevi: 



- očuvanje postojeće sportske kvalitete, poticanje razvoja sporta, sportskih udruga, stvaranje uvjeta 

daljnjega napretka i očuvanja dostignute razine kvalitete sporta 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 

IV. 

Realizacija Programa javnih potreba u sportu provodi se kroz sljedeća programska područja: 

 

1. Poticanje i promicanje sporta  

        Općina Križ ovim Programom javnih potreba u sportu utvrđuje da će financirati sportske udruge 

s područja Općine Križ??? koje se bave sportskim djelatnostima sukladno Zakonu o sportu. Kriterije 

i razdiobu sredstava sportskim udrugama utvrđuje i vrši Općina Križ kako bi ostvarila cilj poticanja 

i promicanja sporta, a posebno u dijelu programa koji se temelje na tradiciji bavljenja određenim 

sportom na području Općine, poticanju i promicanju sportskih aktivnosti (osobito djece i mladih), 

sportskih-rekreacijskih aktivnosti građana te provođenje sportskih takmičenja. 

         Unutar ovog programskog područja, osnovna djelatnost sportskih udruga, odnosno programi 

sportskih udruga, a za koje Općina Križ osigurava sredstva Programom javnih potreba u sportu, 

odnose se na sljedeće aktivnosti, odnosno programske ciljeve i programe:  

1. djelovanje sportskih udruga, 

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

3. ulaganje u razvoj mladih sportaša radi očuvanja i unapređenja dostignute razine kvalitete sporta te 

stvaranja uvjeta daljeg napretka, 

4. podupiranje sportskih manifestacija od posebnog interesa za Općinu Križ i Zagrebačku županiju 

5. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita 

sportaša, 

6. školovanje stručnih kadrova, 

7. organizacija sportskih priredbi, 

8. organiziranje izbora najboljih sportaša, udruga i djelatnika, 

9. uključivanje udruga u program obilježavanja Dana Općine Križ, 

10. korištenje sportskih objekata, 

11. upravljanje, skrb i održavanje te briga o funkcioniranju sportskih objekata na području Općine 

Križ. 

 

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

 

Program javnih potreba u sportu materijalna je osnova općinskog sporta i neizostavan 

čimbenik stvaranja vrhunskih sportskih rezultata. Pod tim se podrazumijeva i da sportski objekti 

zadovoljavaju standarde opremljenosti i održavanja. Programski prioritet imaju objekti na kojima se 

održavaju najmasovnije i najkvalitetnije sportske priredbe na području Općine Križ.  

            U 2022. godini planiran je početak realizacije kapitalnog projekata prijavljenog na Program 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., unutar mjere 7. „Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima“, a riječ je o rekonstrukciji i opremanju sportske građevine u 

Sportskom parku Križ, projektu vrijednom 7.800.000,00 kuna kojim se između ostalog planira urediti 

i opremiti kat sportske građevine i dio prizemlja, urediti teretana i atletska staza. 

Program rada, treniranja sportskih udruga ostvaruje se na općinskim sportskim objektima te 

djelomično u školskoj sportskoj dvorani Osnovne škole Milke Trnine Križ. Sredstva za usluge 

tekućeg održavanja sportskih objekata, odnosno Sportskog parka u Križu i sportske dvorane 

osigurava Općina Križ. Korištenje školske-športske dvorane pri Osnovnoj školi Milke Trnine Križ, 

Općina Križ definira na temelju Sporazuma o upravljanju, korištenju i tekućem održavanju školske-

športske dvorane s Osnovnom školom Milke Trnine Križ. 



 

Rb. Oznaka Program javnih potreba u sportu na području Općine 

Križ u 2022. godini 
IZNOS 

(KN) 

1.  

 

A101301 

Usluge tekućeg održavanja sportske dvorane i sportskog 

parka  
300.000,00  

2. Osnovna djelatnost sportskih klubova  600.000,00 

3. Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 10.000,00 

4.   

K202803 

Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine  

- rekonstrukciju i opremanje sportske građevine u 

sportskom parku u Križu 
7.800.000,00 

UKUPNO 
 

8.710.000,00 

 

                                                                             V. 

 U okviru ukupno planiranih sredstava za javne potrebe u sportu uvrštenih Programom javnih 

potreba u sportu, predviđenih Proračunom Općine Križ za 2022. godinu, dio sredstava planiran je za 

aktivnosti unutar programskog područja, Poticanje i promicanje sporta, sredstva za osnovnu 

djelatnost sportskih udruga, odnosno programe i projekte sportskih udruga.  

Sredstva za programe i projekte sportskih udruga planirana Proračunom Općine Križ za 2022. 

godinu i ovim Programom, izvršavati će se temeljem provedenog natječaja za dodjelu financijske 

potpore sportskim udrugama od interesa za Općinu Križ u 2022. godini, po provedbi kojeg će se s 

udrugama, odnosno korisnicima sklopiti ugovori o financiranju provedbe programa, projekta, a sve 

sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2022. godinu te sukladno mogućnostima 

Proračuna i ostvarenju planiranih prihoda Proračuna za 2022. godinu.    

 

                                                                           VI. 

 Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije. 
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