Sukladno odredbi članka 76. Zakona o sportu ("Narodne novine" broj:71/06), članka
18. Statuta Općine Gradec ("Glasnik Zagrebačke županije" broj: 23/09 i 13/13) i članka 26.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec ("Glasnik Zagrebačke županije" broj: 01/10 i
13/13) na prijedlog Općinskog načelnika Općine Gradec, Općinsko vijeće Općine Gradec, na
11. sjednici održanoj 11 . prosinca 2014. godine, donijelo je

I.IZMJ ENE I DO P UNE P RO G RAMA
JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU
OPĆINE GRADEC ZA 2014. GODINU
I.
Programom javnih potreba u sportu na području Općine Gradec 2014. godini (u
daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se interesi i smjernice za razvitak sporta na području
Općine Gradec, visina sredstava kojima će se podmirivati javne potrebe u sportu te način
financiranja sportskih udruga i manifestacija od interesa za Općinu Gradec.
Program polazi od procjene postojećeg stanja u sportu s planovima daljnjeg razvoja,
vodeći računa o očekivanom prilivu sredstava u Proračun Općine Gradec tijekom 2014.
godine.
II.
Ciljevi donošenja programa su:
- promidžba tjelesne i zdravstvene kulture kao osnovne potrebe svakog čovjeka
osiguranje, očuvanje i poboljšanje postignute kvalitete sporta u Gradecu, a poglavito
onog dijela koji će doprinijeti promidžbi Općine Gradec na razini Županije,
- osiguranje da se što veći broj djece i mladeži uključi u sport putem sportskih škola
koje djeluju unutar sportskih udruga,
- osiguranje poticajnih sredstava za osposobljavanje i usavršavanje stručnih kadrova u
sportu,
- osiguravanje sredstava za održavanje sportskih objekata od interesa za Općinu
Gradec.
III.
Na području Općine Gradec djeluju sljedeće sportske udruge:
1. Nogometni klub GRANIČAR Tučenik
70.000,00 kn
2. Nogometni klub SLOBODA Gradec
70.000,00 kn
3. Ostale sportske udruge
48.000,00 kn

Ukupno:

188.000,00 kn
IV.

Javne potrebe u sportu na području Općine Gradec ostvarivat će se:
- djelovanjem sportskih udruga te pomaganjem i poticanjem sportskih aktivnosti
- sportskih priredba i akcijama koje će pridonijeti razvitku i promicanju sporta
- suradnjom između stručnih kadrova i učenika osnovnih i srednjih škola u pripremama
za natjecanja,
- osposobljavanjem i usavršavanjem stručnih kadrova

-

investicijskim održavanjem sportske infrastrukture te nabavom nove opreme.
V.

U provedbi Programa u 2014. godini provest će se aktivnosti sportskih udruga od interesa za
Općinu Gradec, a sadržane su u planovima djelovanja i kalendarima natjecanja svake pojedine
športske udruge.
VI.
Ukupna sredstva predviđena su u proračunu Općine Gradec za 2014. godinu
namijenjena ostvarivanju ovog Programa iznose 188.000,00 kuna.
Sredstva iz prethodnog stavka transferiraju se iz općinskog proračuna neposredno
športskim udrugama navedenim u ovom Programa prema utvrđenim kriterijima.
VII.
Sportske udruge podnose Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu i
utrošenim sredstvima Općinskom vijeću. Izvješće se podnosi putem Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Gradec do 31. siječnja naredne godine.
VIII.
Za praćenje i provođenje ovog Programa nadležan je Općinski načelnik Općine Gradec.
IX.
Ovaj Programa stupa na snagu osmog dana nakon objave u Glasniku Zagrebačke županije.
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