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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČ KA ŽU PAN IJA
OPĆ IN A JOSIPDOL
OPĆINSKO VIJ EĆE
Klasa: 021-05/16-0 l /09
Ur.broj: 2 133/ 13-04- 16-22
Josipdo l, 22. prosinca 201 6. godine

Teme ljem č l anka 74., 75., i 76. Zakona o sportu («Narodne novine» roj : 7 1/06, 150/08, 12411 0,
124/ 11 , 86112, 94/ 13) i č lan ka 18. Statuta općine Josipdo l («Glasni k Karlovačke Županije» broj:
16/20 13), Opć insko v ij eće opć ine Josipdo l na svoj oj sj ednici održanoj dana 22. pros inca 2016.
godine donije lo j e

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUC'J U
OPĆ INE JOSIPDOL ZA 201 7. GODIN U

Č la nak l .

Javne potrebe u sportu su aktivnosti , poslovi i djelatnosti koje su od opći ns kog značaja, a to su;
l . poticanje i pro micanje sporta,
2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zaj ednica i saveza,
4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
S. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu ,
6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajn ih za j edinicu lokalne
samo uprave
9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvoj nih projekata elaborata i ·tudija u funkciji razvoja
sporta.
Č lanak 2.

Sukladno Zakonu sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u sportu izdvajaju se iz
na rač un sportskih udruga u op ć ini .

Proračuna Općine

Č l anak 3.

Zadovoljavanje javnih potreba mora se uskladiti sa realnim materijalni m moguć nostima općine .
Usmjerenost razvoj a treba definirati prema s lij edeć im po lazištima:
l . Selektivna podrška sportova i udruga na osnovi kvalitete
2. Posebna skrb o aktivnostima invalida Do movinskog rata i drugih osoba oštećenog zdravlja
3. Oč uva nje i zaštita sportskih o bjekata od značaj a za sport u općtn i Josipdol
4. Afirmacija općine Josipdo l u područj u sporta.

Ć lanak 4.

Sukladno značenju poslova, zadaća i funkcija koje su zakono m stavlje ne u dje lokrug sportskih udruga
osigu rava se ukupno njihovo dje lovanje, kroz financijsku potporu za natjecanja na županijskoj i
općinskoj razini.
Ćl anak 5.

S obzirom na broj klubova i potrebe suvremenog sporta opć ina Josipdol ~uk ladno svoj im financijskim
mogućnostima sufinancirati će značajna sportska natjecanja od interesa za Općinu.
Ć l anak 6.
Opć ina

Josipdol voditi će posebnu skrb o aktivnostima u sportu, rekreac 1ji invalida Domovinskog rata
i drugim osobama oštećenog zdravlja u okviru svojih financijskih mogućn sti.

Ć l anak 7.
Općina

Josipdol pružiti će financijsku potporu sportskim udrugama u održavanju neophodne
infrastrukture, sufinanciranju izgradnje i uređenja spo rtskih objekata n l području Opći ne, te nabav i
o preme.
Ć lanak 8.

U Proračunu opć ine Josipdo l za realizac iju ovog Programa os igura\aj u se sredstva u iznosu od
200.000,00 kn.
Sredstva iz stavka l. ovog čl a nka dodijeliti će se udrugama nakon provoJcnja javnog natječaja.
Ć lan ak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «G lasniku Karlovačke Ž upanije», a
primjenjuje se od l. sij ečnja 20 17. godine.
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