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 32. sjednici održanoj 14.11.2016. donosi:
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
OPĆINE BRCKOVLJANI U 2017. GODINI
Članak 1.
Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna općine Brckovljani su programi,
odnosno aktivnosti, koje su od značaja za Općinu Brckovljani, a u svezi s poticanjem i promicanjem
športa, provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanjem športskih udruga.
Članak 2.
Sredstva za financiranje javnih potreba u športu iskazana su u Programskoj klasifikaciji proračuna u
okviru Programa;Kultura, religija i šport, Aktivnost: A100002- Financiranje športskih udruga u
ukupnom iznosu od 275.000,00 kuna.
Članak 3.
Raspodjela financijskih sredstava iz članka 2. provest će se putem javnog natječaja za financiranje
udruga i programa s područja sporta.
Ukoliko iz opravdanih razloga neke aktivnosti i programi s područja sporta nisu mogli biti planirani
u godišnjem planu udruge, te se udruge za taj program ili aktivnost nisu mogle javiti na javni
natječaj, sredstva se mogu dodijeliti jednokratno temeljem Zaključka, ali najviše do 5.000,00 kuna.
Članak 4.
Sredstva dodijeljena sportskim udrugama isplaćivat će se udrugama i klubovima na njihov
žiroračun ovisno o ostvarivanju Općinskog proračuna.
Članak 5.
Udruge i klubovi iz članka 4. 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 primjenjuje se od
01.01.2017.
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