
NACRT PRIJEDLOGA: 

 

Na temelju  članka 74. i 76. Zakona o športu ( «Narodne novine» broj 71/06, 150/08, 124/10, 

86/12 i 94/13, 85/15, 19/16) i članka 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora 

5/09,9/09,3/13, 3/15) Općinsko vijeće Općine Podgora na -----   sjednici održanoj------- 2017.   

godine, donijelo je 

 

 

P R O G R A M 

javnih potreba u sportu  

Općine Podgora za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

 

Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Podgora su 

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

- poticanje i promicanje sporta, 

- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 

- djelovanje sportskih udruga  

- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana i druge. 

 

Članak 2. 

 

  Sredstva za javne potrebe u sportu planirana u proračunu Općine Podgora za 2018. 

godinu raspoređuje se temeljem očekivanih potreba: 

 

Planirano u 2018.                                             Prava na ime poticanja športa  

 

 Donacije sportskim udrugama…………………………..………..200.000,00 kn 

 

1. Š.D. Podgora za održavanje, opremanje sportskih objekata, provođenje sportsko  

rekreativnih aktivnosti djece i građana, trening, organiziranje i provođenje natjecanja 

sportskih sekcija unutar sportskog društva (Boksački klub „Sv. Vicenco“, Vaterpolo 

klub, Malonogometne ekipe )…………..………………….…………125.000,00 kn   

2. Vaterpolo klub Zale……………………….……………………………25.000,00 kn 

3. PŠDR Skuša – Igrane organizacija natjecanja…………………….….  15.000,00 kn 

4. Pikado klub – Podgora……..………………………………………….…6.000,00 kn 

5. PŠRD Kanjac……………………………….………………………..…..1.000,00 kn 

6. HPD Vitrenik planinarsko društvo  ……………………………………..5.000,00 kn 

7. Ostale nespomenute donacije……………………. ……………………23.000,00 kn 

 

 

 Prijevoz djece na trening……………………………………… …15.000,00 kn 

 Naknada za korištenje akvatorija………….………………………20.000,00 kn 

 Reprezentacija……………………………………………………..15.000,00 kn 

 Donacija Tour of Croatia …………………………………………30.000,00 kn 

             Ukupno:                            280.000,00 kn 

 

Članak 3. 

 



 Ukupna proračunska sredstva koja se u 2018. godini izdvajaju za javne potrebe u 

sportu iznose 280.000,00 kuna. 

 

Članak 4. 

Općina Podgora osigurava financijska sredstva, organizacijske kapacitete i ljudske resurse za 

primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i vrednovanja 

rezultata programa i projekata iz svoga djelokruga u skladu s odredbama Uredbe o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 

dobro koje provode udruge („Narodne novine» broj 26/15, u daljnjem tekstu: Uredba) kojom 

su utvrđeni postupci koje jedinica lokane samouprave primjenjuje kada financira programe i 

projekte udruga, te donira udruge. 

Financijska sredstva, bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljivat će se izravno sukladno 

članku 6. točki 3. Uredbe. 

Članak 5. 

  

Ovaj Program javnih potreba u sportu Općine Podgora za 2018. godinu objavit će se u 

„Glasniku“- službenom glasilu Općine Podgora i stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine. 


	javnih potreba u sportu

