Na temelju Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar.Nov. br. 33/01,
60/01,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150 /11,144/12), članka 76. Zakona o športu
(Nar. Nov. br.71/06) i članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br . 02/13, 6/14)
Općinsko Vijeće Općine Kali je na svojoj 25. sjednici održane dana 17.12.2015 godine, donijelo:

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU OPĆINE KALI
ZA 2016. GODINU.

Članak 1.
Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značajne
za Općine Kali a u svezi s :
1.Poticanjem i promicanjem športa od značaja kod djece i mladeži
2. Provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,
3. djelovanje športskih udruga,
4. športsko-rekreacijske aktivnosti građana.
5. održavanje i najam sportske dvorane
6. ostali programi.
Članak 2.
Za javne potrebe u športu planirana su sredstva u Proračunu Općine Kali za 2016. g
kako slijedi:
RED.
BR
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

UDRUGA/
PROGRAM
STOLNO TENISKI KLUB
KALI
NAJAM ŠKOLSKE
DVORANE U
OSNOVNOJ ŠKOLI
ODRŽAVANJE
DVORANE (redovni
popravci, stuja, voda)
FINANCIRANJE
VODITELJA DVORANE
DRAŽINE
NABAVA SPORTSKIH
REKVIZITA ( nabava i
montaža koša na trgu
idr. )
NOGOMETNI KLUB
KALI
OSTALE UDRUGE

IZNOS U kn
40.000,00 kn
12.000,00 kn

2.000,00 kn

35.000,00 kn

12.000,00 kn

5.000,00 kn
15.000,00 kn
1

UKUPNO

121.000,00 kn
Članak 4.

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovog Programa isplaćivat će se korisnicima na temelju Ugovora
kojima se utvrđuju međusobna prava i obveze davatelja i primatelja finacijskih potpora,
zahtijeva i priloženih računa.
Korisnici sredstava proračuna sa kojima se zakljućuje Ugovor obvezni su Jedinstvenom upravnim odjelu
dostaviti izvješće o ostvarenju programa i utrošku sredstava za proteklu godinu u roku određenim
pozivom Jedinstvenog upravnog odjela za dostavu izvješća , a najkasnije do roka određeno pozivom za
narednu godinu.
U koliko korisnici sredstava proračuna ne postupe kako je određeno prethodnim stavkom, može im se
obustaviti isplata sredstava u tekućoj godini. Po prispjelim izvješćima, jedinstveni upravni odjel podnosi
izvješće o ostvarivanju njihovim programa Općinskom načelniku Općine Kali
Članak 5.
Ovaj program objavit će se u "Službenom Glasniku" Općine Kali
primjenjuje se od 01.01.2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI
KLASA : 022-06/15-01/25
URBROJ: 2198/14-01-15/8
Kali, dana 17.12.2015 godine
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