
                        

         REPUBLIKA HRVATSKA 
 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA GORNJA STUBICA 

                 OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:400-06/15-01/019 

URBROJ:2113/05-01-15-2 

Gornja Stubica, 29. prosinca 2015. godine 

 

Na temelju članka 76. Zakona o sportu  («Narodne novine» broj: 71/06., 150/08., 

124/10., 124/11.,  86/12., 94/13. i 85/15.) i članka 32. Statuta Općine Gornja Stubica (“Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj: 06/2013.), Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na 

svojoj  17. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2015. godine donijelo je 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 
OPĆINE GORNJA STUBICA ZA 2016. GODINU 

 
I. 

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u sportu koje su od interesa za Općinu 

Gornja Stubica u 2016. godini i za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Gornja 

Stubica za 2016. godinu. 

II. 

Javnim potrebama u sportu od značaja za Općinu smatraju se programi, aktivnosti, 

poslovi i djelatnosti u svrhu:  

- poticanja i promicanja sporta,  

- provođenja sportskih aktivnosti djeci i mladeži,  

- djelovanja sportskih udruga i Sportske zajednice,  

- sportska, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita    

   sportaša 

- planiranje, izgradnja, održavanja i korištenje sportskih građevina značajnih za Općinu. 

III. 

 U cilju provedbe Programa planiraju se u Proračunu Općine Gornja Stubica za 2016. 

godinu sredstva u iznosu 321.500,00 kuna, za slijedeće namjene kako slijedi:  

a) djelovanje sportskih udruga  

- Sportska zajednica Općine Gornja Stubica     240.000,00 kn 

- Školski športski klub                 1.500,00 kn 

b) tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata      80.000,00 kn 



 

IV. 

 Sredstva za djelovanje sportskih udruga prenose se na račun Sportske zajednice Općine 

Gornja Stubica, a ista se raspoređuju sportskim udrugama putem javnog natječaja/poziva. 

 

V. 

O utrošku raspoređenih sredstava, Sportska zajednica Općine izvještava općinskog 

načelnika u roku propisanim Zakonom o proračunu.  

Općinski načelnik prati i nadzire izvršenje ovog Programa.  

VI. 

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

Krapinsko-zagorske županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine. 

 

                                   PREDSJEDNICA 

                                              OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                     Đurđica Labaš, upr. pravnik, v.r. 

 

 


