Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o športu (“Narodne novine” br. 71/06, 150/08,
124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 15. Statuta Općine Sveta Marija (“Službeni glasnik
Meñimurske županije” br. 9/09 i 05/13), Općinsko vijeće Općine Sveta Marija na svojoj 6.
sjednici održanoj 13. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Sveta Marija
za 2014. godinu

I.
Programom javnih potreba u sportu Općine Sveta Marija za 2014. godinu utvrñuju se
aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Sveta Marija (u daljnje tekstu: Općina), a
za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine.
II.
Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine, odnosno
aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu su:
1. poticanje i promicanje sporta,
2. provoñenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
3. djelovanje sportskih udruga,
4. domaća i meñunarodna natjecanja,
5. sportsko-rekreacijske aktivnosti grañana,
6. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih grañevina.
III.
Javne potrebe u sportu iz točke II. ovog Programa kroz svoje redovne programe provode:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KORISNIK SREDSTAVA
NK «Mladost» Sveta Marija
NK «Drava» Donji Mihaljevec
ŠRD «Klen» Sveta Marija
ŠRD «Drava» Donji Mihaljevec
Tenis klub Sveta Marija
Stolnoteniski klub Sveta Marija
Šahovski klub
Lovačko društvo «Patka» Donji Vidovec
U K U P N O:

PLAN SREDSTAVA
ZA 2014. g. u kn
33.000,00
24.700,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
3.000,00
1.500,00
4.000,00
111.200,00

IV.
U sredstva navedena u točki III. ovog Programa, uračunata su i sredstva za financiranje
troškova struje, plina, vode i odvoza smeća u javnim sportskim objektima: NK “Mladost“ Sveta
Marija, NK „Drava“ Donji Mihaljevec, troškova vode za Tenis kluba Sveta Marija, i struja za
ŠRD “Klen” Sveta Marija, dok će za ostale sportske udruge troškovi energenata biti isplaćeni
neposredno iz proračuna davateljima komunalnih usluga.
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V.
Ako se u proračunu Općine ne ostvare planirani prihodi, sredstva iz točke III. ovog
Programa isplatit će se korisnicima sredstava prema mogućnostima proračuna, o čemu će odluku
donijeti Načelnica.
VI.
U slučaju da tijekom godine pojedini korisnik sredstava iz točke III. ovog Programa
prestane s radom ili ne izvrši planirani program, Načelnica će donijeti odluku o preraspodjeli
planiranih sredstva točke III. ove Odluke.
VII.
O izvršenju programa javnih potreba i utrošku sredstava, korisnici sredstava iz točke III.
ovog Programa dužni su izvijestiti Općinu najkasnije do 1. ožujka 2015. godine.
VIII.
Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom glasniku
Meñimurske županije», a primjenjuje se od 01.01.2014. godine.
KLASA: 620-01/13-01/01
URBROJ: 2109/24-13-1
Sveta Marija, 13.12.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA

PREDSJEDNICA
Općinskog vijeća
Marija Frančić, v.r.
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