
 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.01/13 i 11/13) , Općinsko 

vijeće općine Ivanska na svojoj ___ sjednici održanoj __________2016. godine  donijelo je   

 
 

P R O G R A M 

JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2017. GODINI 

I. 

 

Programom javnih potreba u sportu na području Općine  Ivanska u 2017. godini (u daljnjem 

tekstu: Program) utvrđuju se interes i smjernice za razvoj sporta na području Općine  Ivanska , te 

opseg i sadržaji koji će se financirati iz Proračuna Općine  Ivanska u  2017. godini.  

Program proizlazi iz procjene postojećeg stanja u sportu i pokazatelja i planova za 2017.  

 

II. 

Javne potrebe u sportu na području Općine Ivanska  ostvariti će se:  

- djelovanjem registriranih sportskih udruga te pomaganjem i promicanjem sportskih aktivnosti,  

- provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,  

- sportskim takmičenjima i drugim aktivnostima kojima će se pridonijeti razvitku i promicanju 

sporta,  

- dodjeljivanje nagrada za sportska postignuća,  

- sportskim-rekreacijskim aktivnostima građana  

- investicijskim održavanjem, adaptacijom i izgradnjom sportskih objekata,  

- nabavom nove opreme i stručnim radom u sportu.  

 

 

III. 

Na području Općine  Ivanska  egzistiraju slijedeći sportovi:  

-  nogomet  

-  rukomet (muški i ženski)  

-  motociklizam 

 

IV. 

Tijekom 2017. godine planiraju se u oblasti sporta slijedeći poslovi i aktivnosti:  

- nastaviti redovno financiranje postojećih sportskih udruga   

- promicati sport naročito kod djece i mladih,  

- brinuti o sportskim objektima,  

- stimulirati sportske udruge da odgajaju kvalitetan igrački i stručni (trenerski) kadar,  

- razvijati sportsko-rekreacijske aktivnosti građana koje su u funkciji unapređenja i čuvanja 

zdravlja prema financijskim i drugim mogućnostima,  

 

V. 

Za javne potrebe iz toč. IV. ovog Programa osiguravaju se ukupna sredstva i to:  

1. Iz Proračuna Općine Ivanska                                                    

 

a) redovna djelatnost – tekuće donacije -180.000 kn  

b) memorijalni turnir Ivan Obrljan -3.500 kn   

UKUPNO: 183.500 kn   

 



VI. 

Realizacija ovog Programa ovisi o financijskom ostvarenju prihoda Proračuna Općine  Ivanska . 

  

VII. 

Raspored sredstava za aktivnosti iz toč. II. i IV. ovog Programa provest će se putem natječaja, a  

samo u iznimnim slučajevima izravno, sukladno važećim propisima, o čemu će se sa korisnicima  

financijskih sredstava sklopiti Ugovor.  

 

VIII. 

Ako se u Proračunu Općine  Ivanska  neće ostvariti planirani prihod, sredstva iz toč. V. uplaćivati 

će se prema mogućnostima Proračuna.  

 

IX. 

Programa javnih potreba u sportu objavit će se u Službenom vjesniku Općine Ivanska, a 

primjenjuj se od 01.01.2017. godine.  

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 

Urbroj: 

Ivanska, ____ 2016.              

 PREDSJEDNICA: 

                                                                                                                     Ivana Peršić 

 


