
 Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 
71/06,150/08,124/10,86/12, 94/13 i 85/15), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13)  i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske 
županije“ br. 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 20. sjednici održanoj 18. prosinca 
2015. godine donosi 

 
 Program javnih potreba u sportu 

na području Općine Punat u 2016. godini 
 
                                                                      Članak 1. 
 

Programom javnih potreba u sportu na području Općine Punat u 2016. godini (u daljnjem 
tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od interesa za Općinu Punat, kao 
i za promociju općine na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje. 
 U skladu sa Zakonom o sportu i proračunskim mogućnostima, ovim Programom stvaraju se 
uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima: 

− poticanje i promicanje sporta, 
− treningom, organiziranjem provoditi sustav domaćih i međunarodnih natjecanja u suradnji s 

udrugama, 
− provoditi sportsko – rekreacijske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja 

i podizanja psihofizičkih sposobnosti korisnika svih životnih dobi, 
− izgradnja, održavanje i korištenje sportskih objekata, 
− poticati tjelesnu kulturu i sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s 

invaliditetom, 
− provođenje svih ostalih aktivnosti sukladno pojedinačnim planovima društava, klubova i 

udruga sa područja Općine Punat i šire. 
 

Članak 2. 
 

Općina Punat će u 2016. godini sufinancirati javne potrebe u sportu kako slijedi: 
 

1. Programska djelatnost udruga: 
 
Na temelju  Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), sukladno dostavljenim 

prijedlozima programa, njihovoj kvaliteti i značaju za Općinu Punat te rezultatima dosadašnjeg rada, 
Općina Punat, sukladno će proračunskim mogućnostima sufinancirati djelatnost udruga u sportu u 
cilju promicanja tjelesne kulture i sporta ljudi svih dobnih skupina. 

 
Programi javnih potreba u sportu 193.400,00 
Donacije u sportu- razne 10.000,00 

ukupno 203.400,00 
 

2. Manifestacije i obilježavanje u sportu  
 
Nagrade sportašima po odluci 6.000,00 
Izbor sportaša godine  5.000,00 

ukupno 11.000,00 
 

Ukupno javne potrebe u sportu za 2016. godinu 
 
Programska djelatnost udruga 203.400,00 
Manifestacije i obilježavanja u sportu 11.000,00 

sveukupno 214.400,00 



Članak 3. 
 

 Financijska sredstva za ostvarenje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u 
Proračunu Općine Punat za 2016. godinu. 

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka izvršava Jedinstveni upravni odjel  
Općine Punat i prati njihovo namjensko korištenje na osnovu pravovaljane dokumentacije  koju su 
korisnici programa dužni dostaviti Općini Punat. 
 

Članak 4. 
 

Prenamjena sredstava utvrđena člankom 2. ovog Programa može biti odobrena od strane 
općinskog načelnika Općine Punat temeljem pisanog zahtjeva korisnika. 

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za pojedine programe, korisnik podnosi 
izvješće Jedinstvenom upravnom odjelu jednom godišnje, a po potrebi i češće. 
 

Članak 5. 
 

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije“, a stupa 
na snagu 1. siječnja 2016. godine  
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