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Na temelju članka 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 

94/13, 85/15, 19/16) i članka 19. Statuta  Općine Kršan  (Službeno glasilo Općine Kršan 

br.06/09, 05/13, 02/18), Općinsko vijeće Općine Kršan, na sjednici održanoj dana __. prosinca 

2018. godine donijelo je: 

 

Program javnih potreba u sportu 

Općine Kršan za 2019. godinu 
 

 

Članak 1. 

 Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti od značenja za 

Općinu Kršan, a za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Kršan za 2019.godinu. 

Svrha Programa je provođenje sportske i zdravstvene kulture, te stvaranje uvjeta za 

uključivanje što većeg broja djece i mladih u organizirane oblike sportskih aktivnosti, kao i 

poticanje rekreacije i ostalih aktivnosti za očuvanje zdravlja i postizanje boljih psihofizičkih 

sposobnosti mještana.   

 

Članak 2. 

Javne potrebe u sportu od značenja za Općinu Kršan, u svrhu promicanja sportskih 

vrijednosti ostvarivati će se: 

− djelovanjem sportskih udruga,  

− sufinanciranjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,  

− zdravstvenom zaštitom sportaša, 

− sufinanciranjem sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba 

s invaliditetom, 

− organizacijom i provođenjem sportskih manifestacija na nivou općine 

Kršan, 

 

Članak 3. 

 Aktivnosti i djelatnosti iz članka 2. ovog  Programa provode se najvećim dijelom kroz 

rad sportskih udruga koje sustavno organiziraju treninge i prijavljuju se po granskim savezima 

na službena natjecanja. 

 Financiranje svih programa i projekata provodi se putem javnog poziva, ili samo u 

iznimnim slučajevima izravno, a sve sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima 

financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

(NN 26/15) i Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz 

proračuna Općine Kršan. 

Prednost pri odabiru imati će udruge koje djeluju na području Općine Kršan, odnosno 

čiji članovi imaju prebivalište ili boravište na području Općine Kršan.   

U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih 

sredstava između pojedinih rashoda, a uz odobrenje općinskog načelnika. 
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Članak 4. 

 Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Kršan kako slijedi: 

Aktivnost A060101- Djelatnost sportskih klubova   

Sredstva predviđena za programe, projekte, aktivnosti i manifestacije u sportu  

-  koje provode udruge 
700.000,00 

Ukupno program - Program javnih potreba u sportu 700.000,00 

 

Članak 5. 

Izgradnja, investicijsko održavanje, adaptacije i ostali zahvati na objektima sportske 

namjene na području Općine Kršan, ostvaruju se u sklopu Programa izgradnje, adaptacije i 

održavanja poslovnih stambenih i ostalih objekata na području Općine Kršan. 

 

Članak 6. 

 Ovaj će se Program objaviti u Službenom glasilu Općine Kršan, i stupa na snagu 01. 

siječnja 2019. godine. 

 

     

 Općinsko vijeće Općine Kršan 

 

       Predsjednik Općinskog vijeća 

     Vidak Zdravko 

  

                          _________________________ 

  

Klasa: 021-05/18-01/__     

Ur. Broj: 2144/04-05-18-__                                    

Kršan,  __. prosinac 2018  
 


