Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne
novine br. ( 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 138/15,
123/17.), članaka 74. st. 2. i članak 76. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj 71/06,
150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15, 19/16.) i članka 35. Statuta Općine Štitar
(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 03/13.), Općinsko vijeće Općine Štitar
na 9. redovnoj sjednici održanoj 24. siječnja 2018. godine, donijelo je
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
ZA 2018. GODINU
Članak 1.
Ovaj Program obuhvaća promicanje sporta i ostalih aktivnosti udruga građana kroz
unapređivanje sportskog i društvenog života općine Štitar.
Članak 2.
Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna općine Štitar jesu poticanje i promicanje svekolikog sporta na području općine kroz financijsku potporu za
djelovanje sportskih udruga, sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim
priredbama i natjecanjima, sportsko-rekreativnim aktivnostima građana, održavanjem i
funkcioniranjem sportskih objekata , te ostale sportske aktivnosti i aktivnosti udruga koje
svojim radom pridonose razvitku i promicanju sportskog i društvenog života od interesa za
općinu Štitar
Članak 3.
U 2018. godini utvrđuju se ukupna sredstva za financiranje planiranih aktivnosti iz čl. 2.
ovog Programa koji udruge planiraju provesti na području općine Štitar, u iznosu od
90.000,00 kuna , P 1007 01, i raspodjeljuju se na sljedeći način:
1. A1007 01 Tekuće dotacije sportskim udrugama i udrugama građana …...90.000,00 kn
1.1. Tekuće donacije sportskim udrugama i udrugama građana.......……......90.000,00 kn
Za provedbu aktivnosti pod red. br. 1.1., udruge u sportu i udruge građana u provedbi
sportskih aktivnosti, mogu svojim planom i programom aktivnosti u 2018. godini, u prijavi na
natječaj ostvariti prava na utrošak sredstava, o čemu odluku na prijedlog stručnog
povjerenstva za provođenje postupka dodjele sredstava općinskim udrugama za 2018. godinu
sukladno javnom pozivu, odluku donosi Općinski načelnik.
Članak 4.
Sredstva iz čl. 3. ovog Programa dodijelit će se korisnicima putem javnog poziva sukladno
Uredbi kojim se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci koje nadležna tijela državne uprave,
Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, raspolažući sredstvima iz javnih izvora,
primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge , te Pravilniku o sufinanciranju javnih potreba Općine Štitar
„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 01/2016.
Članak5.
Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu, objavit će se u "Službenom vjesniku"
Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjivat će se od 01.01.2018. godine.
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