REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 76. Zakona o športu (“Narodne novine” broj 71/06 i 150/08 - Uredba), te
članka 16. Statuta Općine Domašinec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj: 3/09), Općinsko
vijeće Općine Domašinec na 20. sjednici održanoj 23.12.2011. godine, donijelo je

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU
OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2012. GODINU
TOČKA 1.
Programom javnih potreba u športu na području Općine Domašinec u 2012. godini (u daljnjem tekstu:
Program), utvrđuju se interesi i smjernice za razvitak športa koje će se financirati iz Proračuna Općine
Domašinec, kada su te javne potrebe u interesu Općine Domašinec.
TOČKA 2.
Javne potrebe u športu na području Općine Domašinec ostvarivati će se:
•
•

djelovanjem športskih udruga te pomaganjem i promicanjem športskih aktivnosti, na čijim će se
športskim priredbama i akcijama pridonijeti razvitku i promicanju športa,
aktivnostima športskih udruga povodom državnih, županijskih, a posebno praznika Dana Općine
Domašinec.

TOČKA 3.
Na području Općine Domašinec egzistiraju slijedeći športovi:
•
•
•
•

nogomet,
športski ribolov,
razne aktivnosti školskog športskog kluba,
ostale športske aktivnosti

TOČKA 4.
Bavljenje navedenim športovima organizirano je putem sljedećih športskih udruga i oblika organiziranja:
1. NK "Dinamo Domašinec",
2. NK "Borac" Turčišće,
3. Športska ribolovna udruga "Bjelka" Domašinec,
4. Športska ribolovna udruga "Ribica" Turčišće,
5. Školski športski klub Domašinec,

6. Ostale športske aktivnosti na nivou općina, gradova, županija, države i međudržavnih aktivnosti.
TOČKA 5.
Tijekom godine u oblasti športa planira se:
•
•
•
•
•

financirati postojeće športske udruge sukladno planiranim sredstvima i utvrđenim kriterijima,
poduzimati radnje radi promicanja športa, poglavito kod djece i mladeži,
raditi na omasovljenju u oblasti športa i na podizanju njegove kvalitete, te razvijati moralne
vrijednosti kod športaša,
poticati bavljenje rekreativnim športom u prostorima za mlade (mladež i ostali uzrasti),
sudjelovati i financirati zajedničke športske aktivnosti (općinske, gradske, županijske, državne i
međudržavne).

Za provedbu aktivnosti iz ove točke zadužen je Odsjek za društvene djelatnosti, proračun i financije.
TOČKA 6.
Sredstva za potrebe športa planirana ovim Programom raspoređuju se kako slijedi:
Opis

Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Planirano
(kn)

NK "Dinamo" Domašinec
38115 1
NK "Borac" Turčišće
38115 2
Športska ribolovna udruga
"Bjelka" Domašinec
38115 4
Športska ribolovna udruga
"Ribica" Turčišće
38115 5
Školski športski klub Domašinec
38115 3
Ostalim udrugama (po posebnom
zahtjevu ovisno o sredstvima
proračuna)
38115 6
"Spust murskih ladji" – troškovi
domaćina
38115 7
Rafting – troškovi domaćina
38115 8
BIMEP – troškovi domaćina
38115 9
Ostala sportska događanja –
manifestacije - troškovi domaćina
38115 10

20.000,00

UKUPNO

43.500,00

10.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00

2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00

TOČKA 7.
Ako se u Proračunu Općine Domašinec neće ostvariti planirani prihodi, sredstva iz ovog Programa
uplaćivati će se prema mogućnostima iz Proračuna.
TOČKA 8.
U okviru ukupno planiranih sredstava za javne potrebe u športu uvrštenih ovim Programom,
preraspodjela planiranih sredstava dopuštena je između pojedinih korisnika ako za to postoji potreba i ako
to odobri općinski načelnik.
TOČKA 9.
Pravo na proračunska sredstva Općine Domašinec imaju korisnici iz ovoga Programa koji su uredno
opravdali utrošena sredstva iz prethodne godine sukladno ovome Programu i Odluci o izvršenju
proračuna Općine Domašinec.
TOČKA 10.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja, a objavljuje se na Oglasnoj ploči
i internetskim stranicama Općine Domašinec.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOMAŠINEC

Klasa: 620-01/11-01/04
Urbroj: 2109/4-11-01-01
Domašinec, 23.12.2011.
PREDSJEDNIK
Dragutin Furdi

