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 Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (“Narodne novine” br. 71/06, 150/08, 

124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 15. Statuta Općine Sveta Marija (“Službeni 

glasnik Međimurske županije” br. 9/09 i 05/13), Općinsko vijeće Općine Sveta Marija na svojoj 

30. sjednici održanoj 21.12.2016. godine, donijelo je 

 

P R O G R A M 

javnih potreba u sportu Općine Sveta Marija 

za 2017. godinu 

 

I. 

 Programom javnih potreba u sportu Općine Sveta Marija za 2017. godinu utvrđuju se 

aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Sveta Marija (u daljnje tekstu: Općina), a 

za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine. 

II. 

 Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine, odnosno 

aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu su: 

1. poticanje i promicanje sporta, 

2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 

3. djelovanje sportskih udruga, 

4. domaća i međunarodna natjecanja, 

5. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, 

6. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina. 

III. 

 S osnove javnih potreba u sportu, osigurana su proračunska sredstva u iznosu od  

150.000,00 kn koja će se dodijeliti korisnicima/udrugama temeljem javnog natječaja koji će biti 

raspisan tokom 2017. godine  sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja 

i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne 

novine“ broj 26/15). 

IV. 

 Ako se u proračunu Općine ne ostvare planirani prihodi, sredstva iz točke III. ovog 

Programa isplatit će se korisnicima sredstava prema mogućnostima proračuna, o čemu će odluku 

donijeti Načelnica.  

V. 

 U slučaju da tijekom godine pojedini korisnik sredstava iz točke III. ovog Programa 

prestane s radom ili ne izvrši planirani program, Načelnica će donijeti odluku o preraspodjeli 

planiranih sredstva točke III. ove Odluke. 

VI. 

 O izvršenju programa javnih potreba i utrošku sredstava, korisnici sredstava iz točke III. 

ovog Programa dužni su izvijestiti Općinu najkasnije do 1. ožujka 2017. godine. 

VII. 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog  dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Međimurske županije“, a primjenjuje se od 01.01.2017. godine. 

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
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