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Na temelju članka 76. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,
124/11. i 86/12) i članka 31. Statuta Općine Hlebine (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije” broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Hlebine na 28. sjednici održanoj 17. prosinca 2012.
donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u sportu na području Općine Hlebine
u 2013. godini

I.
Programom javnih potreba u sportu na području Općine Hlebine u 2013. godini (u daljnjem
tekstu: Program), utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti u sportu od lokalnog značaja koje će se
financirati iz Proračuna Općine Hlebine za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun).

II.
Javne potrebe u sportu na području Općine Hlebine (u daljnjem tekstu: Općina) ostvarit će
se:
-

poticanjem i promicanjem sporta,
provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,
djelovanjem sportskih udruga,
treningom, organiziranjem i provođenjem natjecanja, općom i posebnom zaštitom
sportaša,
sportsko-rekreacijskim aktivnostima stanovništva,
tjelesnim, kulturnim i sportskim aktivnostima invalida,
stručnim radom u sportu.

III.
Za javne potrebe u sportu na području Općine u 2013. godini, a imajući u vidu pojedinačne
programe rada udruga i druge izdatke Proračuna, u Proračunu se planiraju sredstva u ukupnoj
svoti 50.000,00 kuna i to:
- Nogometnom klubu “Hlebine” Hlebine u svoti
- Športskom ribolovnom klubu “Drava” Hlebine u svoti
- Lovačkoj udruzi “Lisica” Hlebine u svoti
- Športskom ribolovnom klubu “Hlebine” Hlebine u svoti
- Košarkaškom klubu „DHP“ Drnje u svoti
- za ostale potrebe u sportu u svoti

20.000,00 kuna,
6.000,00 kuna,
6.000,00 kuna,
6.000,00 kuna,
2.000,00 kuna,
10.000,00 kuna.
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IV.
Sredstva za javne potrebe u sportu utvrđena ovim Programom uplaćivat će se na žiro-račun
korisnicima putem doznaka kvartalno.
Ako se u Proračunu neće ostvarivati planirani prihodi, sredstva za javne potrebe uplaćivat
će se sukladno ostvarivanju prihoda.
V.
O izvršenju Programa u 2013. godini korisnici kojima su ovim Programom raspoređena
sredstva dužni su podnijeti Općinskom vijeću Općine Hlebine godišnje izvješće, najkasnije do 15.
veljače 2014. godine.
VI.
Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”, a
stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.
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