
Temeljem članka 76. Zakona o sportu ( NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 

85/15) te članka 31. Statuta Općine Goričan ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 

5/2013) Općinsko vijeće Općine Goričan na 4. sjednici održanoj 21.12.2017.g. donijelo je 

 

P R O G R A M 

JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE GORIČAN ZA 2018.GODINU 

 

Članak 1. 

Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je obveza jedinice lokalne samouprave da obavljaju 

poslove koji se odnose na skrb o sportu. Općina Goričan utvrđuje javne potrebe u sportu i za 

njihovo ostvarivanje osigurava financijska sredstva što je sukladno članku 76. stavku 1. 

Zakona o sportu. 

Članak 2. 

Sportska djelatnost temelji se na dobrovoljnosti, sklonosti i sposobnosti, gospodarskim 

postignućima, etičkim i moralnim načelima te pravilima sporta. 

Sport pridonosi zdravom životu građana, odgoju i obrazovanju te je činitelj humanih odnosa 

među ljudima što je uz promidžbu kroz sportske aktivnosti osnovni  motiv za svaku modernu 

sredinu da ulaže u sport. 

Članak 3. 

Javnim potrebama u sportu za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine utvrđuju se 

programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Goričan kao što su: 

- Poticanje i promicanje sporta 

- Djelovanje sportskih udruga 

- Sportsko rekreacijske aktivnosti građana 

- Sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom i drugih osoba oštećena zdravlja 

- Održavanje sportsko rekreacijskih objekata 

- Sufinanciranje redovne djelatnosti 

- Sportske aktivnosti mladih kategorija 

- Sufinanciranje sportskih manifestacija 

 

Članak 4. 

Programski ciljevi javnih potreba proizlaze iz trajnih opredjeljenja za razvoj sporta, pri čemu 

je sport sastavnicom razvoja moderne sredine. Ciljevi koji će se financirati iz Proračuna 

općine Goričan u 2018.godini su: poticanje uključivanja u sport  što većeg broja mještana, 



osobito djece i mladeži,  očuvanje i unapređenje postojeće sportske  kvalitete, te skrb o 

sportskom objektu općine. 

Članak 5. 

Poticanjem i promicanjem sporta sredstva planirana u proračunu općine Goričan osiguravaju 

se za sufinanciranje javnih potreba u sportu koje su od važnosti za općinu Goričan a služe za 

zadovoljavanje ad hoc programa  i rješavanja situacije čije nastajanje nije bilo moguće 

predvidjeti. Sredstva se dodjeljuju temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba. 

Javne potrebe u sportu predstavljaju slijedeće aktivnosti: 

- Provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture, te sportskih i rekreativnih 

aktivnosti  djece,  mladeži i odraslih osoba 

- Sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštečena zdravlja 

Članak 6. 

Sufinanciranje sportskih manifestacija odnosi se na sufinanciranje općinskih, državnih i 

međunarodnim sportskih susreta od osobitog interesa za općinu Goričan, a sufinancira se 

korištenje sportskog objekta ili dio organizacijskih troškova priredbe ( troškovi sudaca, 

medalja, pehara, tiskanog materijala, prehrana). 

Članak 7. 

Za aktivnosti određene ovim programom osigurana su u proračunu općine Goričan za 2018. 

godinu sredstva u visini od 120.000,00 kuna. 

Članak 8. 

Program javnih potreba u sportu na području općine Goričan utvrđuje prioritete u sportu i 

sredstva za njihovo ostvarivanje a sufinanciranjem se osiguravaju osnovni uvjeti za bavljenje 

sportskim aktivnostima. 

Članak 9. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske 

županije, a primjenjuje se od 01.01.2018.godine. 
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