Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 76. Zakona o sportu
(„Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12 i 94/13. i 85/15.) i članka 28. Statuta
Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani broj, 06/13. i 06/15.), Općinsko vijeće
Općine Brckovljani na 24. sjednici održanoj 10.12.2015. donosi:
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
OPĆINE BRCKOVLJANI U 2016. GODINI
Članak 1.
Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna općine Brckovljani su programi, odnosno
aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od značaja za jedinicu lokalne samouprave, a u svezi s poticanjem i
promicanjem športa, provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanjem športskih
udruga, športskih zajednica i saveza, športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna
zdravstvena zaštita športaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u športu, športskorekreacijske aktivnosti građana, športske aktivnosti osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave,
provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekta, elaborata i studija u funkciji razvoja športa.
Članak 2.
Sredstva su iskazana u okviru Programa;Kultura, religija i šport
Aktivnost: A100002- Financiranje športskih udruga
Članak 3.
Iz sredstava Općinskog proračuna namijenjenih za sport financirat će se kako slijedi:
Naziv udruge
Pozicija
Planirano 2016.
proračuna
1. Donacija Športsko ribolovna udruga „Klen“ 0104
15.000,00
2. Donacija Rukometni klub „Polet“ Stančić
0105
90.000,00
3. Daonacija HBT-racing Brckovljani
0106
5.000,00
4. Donacija Lovačko društvo „Srna“ Lupoglav
0113
10.000,00
i „Sokol“ Stančić i lovni ured Dugo Selo
5. Donacija Karate klub
0118
7.000,00
6. Donacija Nogometni klub Brcko
0119
75.000,00
7. Donacija Odbojkaški klub Brcko
0120
30.000,00
8. Sportsko društvo Lupoglav
0139
3.000,00
UKUPNO
235.000,00
Članak 4.
Sredstva iz prethodnog članka namijenjena sportskim udrugama isplaćivat će se navedenim klubovima na
njihov žiroračun ovisno o ostvarivanju Općinskog proračuna.
Članak 5.
Klubovi iz članka 3. podnose izvješća o utrošku sredstava Općinskom načelniku Općine Brckovljani u
rokovima propisanim za godišnje izvješće o izvršenju općinskog proračuna.
Članak 6.
Ovaj Program javnih potreba u sportu čini sastavni dio Proračuna općine Brckovljani, te stupa na snagu 8
dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Brckovljani, a primjenuje se od 01.01.2016.
Klasa: 402-04/15-01/82
Urbroj: 238/04-15-1
Dugo Selo, 10.12.2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Brckovljni
Božo Graberec v.r.

