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 Na temelju članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06 i 150/08 – Uredba, 124/10, 
124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Podturen 
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13 ), Općinsko vijeće Općine Podturen na 15. 
sjednici održanoj dana,9.12.2015. godine, donijelo je  
  
  

P R O G R A M javnih potreba u sportu Općine Podturen za  2016. godinu  
  
  

Članak 1.   
 Programom javnih potreba u sportu  za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se 
aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značaja za Općinu Podturen.  
 Sportska društva sukladno članku 76. stavku 2. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06 i 
150/08 – Uredba, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) predlagatelji su programa javnih potreba 
u sportu Općine Podturen.   

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta u 
Općini Podturen.    
  

Članak 2.  
 Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu su Zakonom o sportu  
utvrđeni programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti i to:  

- poticanje i promicanje sporta,  
- provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži,  
- djelovanje sportskih udruga na području Općine Podturen,  
- sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja   
- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,  
- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,  

 
Članak 3.   

Programski ciljevi proizlaze iz trajnih opredjeljenja u razvoju sporta. Sport je sastavni dio 
razvoja naše lokalne zajednice, pri čemu mogućnost bavljenja sportom treba biti poticaj za razvoj 
ukupne kvalitete života u Općini Podturen.   

Ciljevi Programa koji će se financirati sredstvima Općinskog  proračuna za 2016. godinu 
su:  

- očuvanje postojeće kvalitetne sportske razine koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu općine,  
- poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži, ali i osoba s 

poteškoćama u razvoju i invaliditetom,   
 

Članak 4.  
 Program javnih potreba u sportu Općine Podturen za 2016. godinu ostvarivat će se u potpunoj 
stručnoj i funkcionalnoj suradnji sa svim sudionicima u sportu na području općine  uključujući i 
školska sportska društva usmjerena prema razvoju sporta i održavanju postojeće sportske 
infrastrukture.  
  Poticanjem masovnosti i uključivanjem što većeg broja djece i mladeži u sport stvaraju se uvjeti 
za budući razvoj sporta.   
  Za ostvarenje postavljenih programskih ciljeva bitna su 3 osnovna zadatka:  

1. potpora sportskoj mladeži – perspektivnim sportašima,  
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2. potpora kvalitetnim sportskim klubovima i pojedincima,  
3.  promidžba sporta u cjelini što doprinosi uključivanju što većeg broja građana u sportske 
aktivnosti.    

 
Članak 5.   

 Sredstva za provedbu Programa javnih potreba u sportu osiguravaju se u Proračunu Općine 
Podturen  za 2016. godinu u ukupnom iznosu od  168.000,00 kuna.  
   Za financiranje programa i/ili projekata udruga koje djeluju u području sporta Općina Podturen  
raspisuje i provodi natječaj, sklapa ugovore s krajnjim korisnicima – udrugama u sportu.  U 
skladu s dostavljenim ugovorima doznačuju se sredstva udrugama u sportu, u pravilu u jednakim 
mjesečnim iznosima.  

O izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava udruga  podnosi izvješće Općinskom  
vijeću  najmanje jednom godišnje u roku kojeg odredi Općinski načelnik.     

  
Članak 6.   

 Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske 
županije“, a primjenjuje se od 01.01.2016. godine.  
  
                                        OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PODTUREN 
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