Broj 11

„SLUŽBENE NOVINE“

20.
Na temelju članka 76. Zakona o sportu
(„Narodne novine“, broj 71/06, 150/08,
124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16,
98/19, 47/20. i 77/20), članka 28. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 5/20 - pročišćeni tekst) i
prijedloga Programa javnih potreba u sportu
općine Pitomača za 2021. godinu, Općinsko
vijeće Općine Pitomača, na 29. sjednici
održanoj 15. prosinca 2020. godine, donijelo
je

PROGRAM
javnih potreba u sportu na području
općine Pitomača u 2021. godini
I.
Programom javnih potreba u sportu na
području općine Pitomača u 2021. godini (u
daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se
aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu, koji su
od lokalnog značenja, a koji će se financirati
iz Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu
(u daljnjem tekstu: Proračun).
II.
Javne potrebe u sportu na području
općine Pitomača ostvarit će se:
- poticanjem i promicanjem sporta,
- provođenjem sportskih aktivnosti djece i
mladeži,
- djelovanjem Sportske zajednice općine
Pitomača i sportskih udruga,
- treningom, organiziranjem i provođenjem
domaćih i međunarodnih natjecanja,
- sportsko rekreacijskim aktivnostima
građana,
- planiranjem, izgradnjom i održavanjem
sportskih objekata,
- stručnim radom u sportu, obrazovnoj i
informacijskoj djelatnost u sportu.
III.
Za javne potrebe u sportu iz točke II.
ovog Programa, osigurana su sredstva u
Proračunu i to za:
- financiranje djelovanja Sportske zajednice
općine Pitomača u iznosu 750.000,00 kuna,
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- financiranje djelovanja sportskih udruga u
iznosu 250.000,00 kuna.
IV.
Sredstva iz točke III. alineje 1. ovog
Programa raspoređuju se korisniku na temelju
zaključenog ugovora kojim se reguliraju
međusobna prava i obveze.
Sredstva iz točke III. alineje 2. ovog
Programa raspoređuju se korisnicima nakon
provedenog javnog natječaja ili javnog poziva
i zaključenog ugovora o sufinanciranju
programa.
V.
O izvršenju ovog Programa korisnici
kojima su ovim Programom raspoređena
sredstva dužni su podnijeti Općini Pitomača
godišnje izvješće o radu sukladno sklopljenom
ugovoru o sufinanciranju programa.
VI.
Ovaj Program objavit će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača, a
stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.
KLASA: 620-01/20-01/05
URBROJ: 2189/16-20-2
Pitomača, 15. prosinca 2020.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan, mag.oec.,v.r.
21.
Na temelju članka 5., 7. i 9. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti, izborne
promidžbe i referenduma („Narodne novine“,
broj 29/19. i 98/19) i članka 28. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 5/20 - pročišćeni tekst)
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 29.
sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine,
donijelo je

