REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
620-01/16-01/1
URBROJ:
2211/04-1-16-2
KONJŠČINA, 14. prosinac 2016.
Na temelju članka 74. stavak 2. i članka 76. stavak 1. i 4. Zakona o športu (“Narodne novine” br.
71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 35. Statuta općine Konjščina ("Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije" br.8/13) Općinsko vijeće općine Konjščina na 27. sjednici, održanoj
14. prosinca 2016. godine, donijelo je
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU U 2017. GODINI NA PODRUČJU
OPĆINE KONJŠČINA
Članak 1.
Općina Konjščina u 2017. godini sudjelovat će u sufinanciranju javnih potreba u športu
financijskim sredstvima iz Proračuna Općine za 2017. godinu u iznosu od...............................................
140.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstvima iz članka 1. ovog Programa sufinancirat će se djelatnost sportskih klubova i udruga u
športu na području Općine Konjščina, nekih zajednica športskih udruga i saveza Krapinsko-zagorske
županije i aktivnosti učeničkih športskih klubova pri Osnovnoj i Srednjoj školi Konjščina.
Ukupna sredstva za šport u 2017. godini predviđena u iznosu od.....................140.000,00 kuna
raspoređuju se na slijedeći način
1. Osnovnoj školi Konjščina za sportske aktivnosti………………….……………………….......5.000,00 kuna
2. Srednjoj školi Konjščina za sportske aktivnosti ……………………………….......................5.000,00 kuna
3. Donacija sportskim udrugama temeljem provedenog postupka/javnog poziva sukladno Pravilniku o
sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Konjščina (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije” br. 8/13), odnosno njegove izmjene temeljem Zakona o udrugama ....130.000.00 kuna
Članak 3.
Sredstva će se tijekom godine izdvajati iz Proračuna Općine Konjščina u skladu sa dinamikom
punjenja Proračuna, odnosno prema sklopljenim ugovorima temeljem provedenog javnog poziva.
Općinski načelnik može svojim zaključkom odobriti potporu udruzi koja nema sjedište na području
Općine Konjščina ukoliko ocijeni da je rad iste od interesa za Općinu Konjščina ili iz razloga poslovne
suradnje Općine i/ili drugog pravnog subjekta koji je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine
Konjščina najviše do 5.000,00 kuna.
Članak 4.
O utrošku financijskih sredstava iz članka 2., odnosno izvršenju Programa, korisnici su obvezni
Općinskom vijeću putem Jedinstvenog upravnog odjela – Odsjeka za financije podnijeti godišnje izvješće.
Godišnje izvješće o izvršenju Programa za prethodnu godinu podnosi se najkasnije do kraja
ožujka tekuće godine.
Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković
Dostaviti:
1. Sportskim klubovima i udrugama
registriranim na području Općine Konjščina,
Osnovnoj i Srednjoj školi Konjščina
2. Općinski načelnik, ovdje
3. Jedinstveni upravni odjel
- Odsjek za financije, ovdje
4. Krapinsko-zagorska županija
- za kontrolu zakonitosti i za objavu
5. Uz zapisnik, ovdje
6. Arhiva – Programi 2017

