REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/12-01/68
URBROJ: 238/02-01-12-01
Bistra, 13.12.2012.
Na temelju članka 74. st. 2. Zakona o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12), te
članka 24. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra br. 05/09), Općinsko vijeće
Općine Bistra je na 27. sjednici održanoj 13.12.2012.godine donijelo
P R O G R A M
JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2013. GODINI
Članak 1.
Programom javnih potreba u sportu na području Općine Bistra u 2013. godini (u daljnjem tekstu:
Program) utvrđuju se interes i smjernice za razvoj sporta na području Općine Bistra, te opseg i
sadržaji koji će se financirati iz Proračuna Općine Bistra u 2013. godini. Programom Općina
Bistra iskazuje svoje opredjeljenje u ovoj djelatnosti, što je sukladno članku 76. stavak 1. Zakona
o sportu, te osigurava za djelatnost sporta ukupni iznos od 600.000,00 kuna.
Program proizlazi iz procjene postojećeg stanja u sportu i planova za 2013. godinu.
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,
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, te sportskih
priprema, organizacija i provedba sustava natjecanja domaćih i međunarodnih, 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.

NK «Bistra»
MNK «Gorbi»
MNK Medvednica
Ženski rukometni klub „Bistra“
Hrvački klub „Bistra“
Lovačko društvo «Šljuka»
25. samostalna družina izviđača Bistra
Skijaški klub Bistra.
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9. Taekwondo klub BISTRA
Članak 4.
Sredstva iz ovog Programa raspoređuju se:
1. najam sportske dvorane
2. prijevoz na natjecanja
3. NK «Bistra»
4. MNK «Gorbi»
5. 25. samostalna družina izviđača
6. Lovačko društvo «Šljuka»
7. Ženski rukometni klub „Bistra“
8. Hrvački klub „Bistra“
9. Skijaški klub «Bistra»
10. Taekwondo klub BISTRA
11. Ostale udruge

50.000,00 kuna
50.000,00 kuna
300.000,00 kuna
5.000,00 kuna
30.000,00 kuna
30.000,00 kuna
50.000,00 kuna
30.000,00 kuna
25.000,00 kuna
15.000,00 kuna
15.000,00 kuna
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, dopuštena je preraspodjela
planiranih sredstava između pojedinih korisnika ako za to postoji potreba i ako to odobri
Općinski načelnik.
Članak 7.
Posebne i pojedinačne zahtjeve sportskih udruga koji budu iskazani i podneseni tijekom godine
rješavat će Općinski načelnik.
Članak 8.
Sve sportske udruge i klubovi obvezuju se podnositi Općinskom načelniku, polugodišnja izvješća
o realizaciji i prijenosu proračunskih sredstava, te utrošku sredstava sukladno Zakonu o
proračunu.
Članak 9.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bistra.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Eduard Kovačević
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