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 Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (“Narodne novine“ broj: 71/06, 

150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ( 

“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 1/13 i 4/13) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga 

Polja na 28. sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine donijelo je 

 

 

PROGRAM 

javnih potreba u sportu na području 

 Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu 

 

I. 

 

Programom javnih potreba u sportu na području Grada Grubišnoga Polja za 2016. 

godinu ( u daljnjem tekstu: Program ) utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti u sportu od lokalnog 

značaja koje će se financirati iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja. 

 

II. 

 

Javne potrebe u sportu na području Grada Grubišnoga Polja ostvarivat će se: 

 

- poticanjem i promicanjem sporta 

- provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, 

- djelovanjem sportskih udruga, 

- treningom, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih 

natjecanja, 

- sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana, kao i drugim sportskim 

aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja 

psihofizičke sposobnosti pučanstva, 

- tjelesnom kulturom i sportskim aktivnostima invalida i drugih osoba 

oštećena zdravlja, 

- održavanjem  i kupnjom sportskih objekata, 

- stručnim radom u sportu. 

 

 

 



III. 

 

 Na području Grada Grubišnoga Polja djeluje Zajednica športskih udruga Grada 

Grubišnoga Polja. 

IV. 

 

 Ovim programom utvrđuje se financiranje Športske zajednice Grada Grubišnoga Polja 

(unutar koje djeluje više športskih društava i klubova) u okviru standarda koji obuhvaća 

slijedeće: 

 

- materijalne troškove (održavanje objekata, troškove grijanja, električne 

energije, održavanje terena i opreme, kancelarijski materijal i dr.), 

- proširenje sportskih terena, 

- kupnju opreme (dresovi, lopte, trenirke, mreže i dr.) i 

- troškove treninga i natjecanja (troškovi osiguranja igrača, troškovi sudaca, 

trenera, prijevozni troškovi i dr.). 

 

V. 

 

 Sredstva za javne potrebe iz točke IV. ovog Programa osigurana u Proračunu Grada 

Grubišnoga Polja za 2016. godinu u iznosu od 550.000,00 kuna rasporedit će u skladu sa 

standardima i kriterijima o raspodjeli sredstava Zajednice športskih udruga Grada Grubišnoga 

Polja. 

   

VI. 

 

 O izvršenju Programa javnih potreba i utrošku financijskih sredstava Zajednica 

športskih udruga Grada Grubišnoga Polja podnosi godišnje izvješće Gradskom vijeću Grada 

Grubišnoga Polja u rokovima propisanim za godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada. 

 

VII. 

 

 Sredstva za javne potrebe u sportu uplaćivat će se na žiro račun Zajednice športskih 

udruga Grada Grubišnoga Polja. 

 Ako se u Proračunu Grada Grubišnoga Polja prihodi ne budu ostvarivali planiranom 

dinamikom, sredstva iz točke V. uplaćivat će se prema stvarnim mogućnostima Proračuna. 

 

VIII. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku" 

Grada Grubišnoga Polja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2016. godine. 
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