REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/16-02/16
Urbroj: 2155/03-16-01-16
Šestanovac, 04.11.2016.
Na temelju članka 76. Zakona o športu („Narodne novine“, broj 71/06 i Uredba o dopuni
Zakona o športu 150/08, 124/10, 124/11), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07) i članka 33.
stavak 1. Statuta Općine Šestanovac („Službeni glasnik Općine Šestanovac“, br. 07/09),
Općinsko vijeće Općine Šestanovac na svojoj 23. sjednici održanoj 04.11.2016. godine,
donosi

PROGRAM
javnih potreba u športu Općine Šestanovac u 2017. godini
Članak 1.
Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za
Općinu Šestanovac a u svezi sa:
- poticanjem i promicanjem sporta,
- provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,
- djelovanjem sportskih udruga na području Općine,
- treningom, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih natjecanja,
- sportsko-rekreacijskom aktivnošću građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u
funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanje psihofizičke sposobnosti stanovništva,
- brigom o sportskim objektima.
Članak 2.
Aktivnosti i poslovi iz članka 1. obuhvaćaju:
1. Poticanje i promicanje sporta vršit će se kako kroz rad općinskih športskih klubova tako i
športskih udruga i sl., sa osnovnom zadaćom da se obuhvati što veći broj djece i mladeži.
Takav pristup omogućuje uključivanje mladih u sportske aktivnosti i razvoj sporta u cjelini.

2. Organizacija službenih i prigodnih domaćih takmičenja provodit će se putem sportskih
udruga i zajednica koje djeluju na području Općine Šestanovac i one koje sufinancira Općina
Šestanovac: Malonogometni klub „Katuni“, Nogometni klub „Urania“, Boćarski klub „Čikeši“.
3. Sportsko rekreacijske aktivnosti građana provodi sportska udruga Planinarsko društvo
„Divokoza“ i Vijeće mladih Općine Šestanovac (koje organizira priredbe športskog sadržaja)
prema interesima građana u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih
sposobnosti stanovništva i unapređenja ekologije.
Članak 3.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA
Za realizaciju i provođenje svih aktivnosti spomenutih u ovom programu u Proračunu Općine
Šestanovac za 2017. g. osiguravaju se proračunska sredstva u iznosu od 100.000,00.
Sportske udruge ostvarivat će donacije iz Proračuna Općine Šestanovac za 2014. godinu za
zadovoljavanje javnih potreba u športu temeljem Kriterija za programiranje i dodjelu
sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u športu, način njihovog raspoređivanja i
praćenja njihovog korištenja ostvarit će se putem sportskih udruga.
Članak 4.
Program javnih potreba u sportu Općine Šestanovac u 2017. godini stupa na snagu danom
objave u »Službenom glasniku Općine Šestanovac“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017.
godine.
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