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Bistra, 16.12.2015.

Na temelju članka 74. stavak 2. Zakona o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,
94/13, 85/15), članka 32. Zakona o udrugama ( Narodne novine 74/14 ), te članka 32. Statuta
Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra br. 01/13), Općinsko vijeće Općine Bistra je na 19.
sjednici održanoj 16.12.2015. godine donijelo
P R O G R A M
JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2016. GODINI
Članak 1.
Programom javnih potreba u sportu na području Općine Bistra u 2016. godini (u daljnjem
tekstu: Program) utvrđuju se interesi i smjernice za razvoj sporta na području Općine Bistra, te
opseg i sadržaji koji će se financirati iz Proračuna Općine Bistra u 2016. godini.
Članak 2.
Javne potrebe u sportu na području Općine Bistra ostvarivati će se:
1. poticanjem i promicanjem sporta,
2. provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
3. djelovanjem sportskih udruga i klubova
4. sportskim pripremama, domaćim i međunarodnim natjecanjima te općom i posebnom
zdravstvenom zaštitom sportaša
5. provedbom programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani
strateškim i planskim dokumentima Općine Bistra.
Članak 3.
Uvažavajući javne interese sporta Općine Bistra, položaj i značaj sportskih klubova i udruga u
promociji općine, a posebno cijeneći kvalitetu rada s mlađim uzrastom, a sve u cilju ostvarivanja
programa javnih potreba u sportu u provođenju poticanja i promocije sporta kroz projekte i
programe kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani u planskim i strateškim
dokumentima Općine Bistra, te sportskih priprema, organizacija i provedba sustava domaćih i
međunarodnih natjecanja, a nadasve posebna zaštita sportaša, svi sportski klubovi i udruge
organiziranog natjecateljskog sporta koji djeluju na području Općine su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nogometni klub Bistra
Malonogometni klub Gorbi
Ženski rukometni klub Bistra
Hrvački klub Bistra
Lovačko društvo Šljuka
25. samostalna družina izviđača Bistra
Skijaški klub Bistra
Taekwondo klub Bistra
Old timer klub Willys Bistra
Akrobatski rock'n'roll klub Bistra
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Članak 4.
Za javne potrebe iz članka 3. ovog Programa osiguravaju se ukupna sredstva u iznosu od
560.000,00 kuna za aktivnost Donacije sportskim društvima i udrugama u sportu.
Članak 5.
Ako se u Proračunu Općine Bistra neće ostvarivati planirani prihodi, sredstva iz članka 4. ovog
Programa uplaćivat će se prema mogućnostima iz Proračuna.
Članak 6.
U okviru ukupno planiranih sredstava za javne potrebe u sportu uvrštenih ovim Programom,
preraspodjela planiranih sredstava za donacije udrugama u sportu objavit će se na službenoj
stranici Općine Bistra nakon provedenog javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava
programima ili projektima razvoja sporta i rekreacije u Općini Bistra.
Članak 7.
Nadležno povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja za dodjelu financijskih sredstava
programima ili projektima razvoja sporta i rekreacije u Općini Bistra može jednokratno
dodijeliti financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu
mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava
iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i
projekata udruga.
Članak 8.
Korisnici financiranja, odnosno udruge i ustanove, dužne su dostavljati sve potrebne podatke o
provođenju programa ili projekta, te izvješća o potrošnji proračunskih sredstava.
Članak 9.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bistra.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Drviš
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