
 

 

 

  

R E P U B L I  K A    H R V A T S K A 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

 

OPĆINA NIJEMCI 

 

 
Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI 

MB: 2549123 

         
   

Temeljem čl. 74. i 76. Zakona o športu (NN 71//06, 150/08,124/10,124/11,86/12, 94/13), te 

članka 29. Statuta Općine Nijemci (Službeni vjesnik Vukovarsko- srijemske županije br.  

04/13), općinsko vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj 09. prosinca 2014. g. donosi: 

 
Program javnih potreba u športu za 2015.g. 

Čl. 1. 

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu za čije ostvarivanje sredstva se 

osiguravaju u Proračunu općine Nijemci za 2015. g. 

Čl. 2. 

Programom se utvrđuju poslovi, aktivnosti i djelatnosti u sportu koje su od interesa za općinu: 

- poticanje i promicanje športa na području općine 

- provođenje programa tjelesne kulture,a posebno športske kulture djece i mladeži 

- djelovanje športskih udruga na području općine 

- športsko-rekreacijskim aktivnostima građana, kao i drugim športskim aktivnostima koje 

su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti 

pučanstva.    

Čl. 3. 

Sredstva osigurana u općinskom Proračuna za 2015. g . namjenski će se koristiti za financiranje  

športskih klubova, za natjecanja i održavanje sportskih objekata. 

  

Čl. 4. 

 Sredstva za Program javnih potreba u športu  u Proračunu općine Nijemci  za 2015. g. osigurana su 

u ukupnom iznosu 346.000,00 Kn.  

Sredstva u iznosu 250.000,00 kn izdvajaju se na račun udruga u športu za njihove aktivnosti, a 

6.000,00 kn raspoređuje se za sufinanciranje prijevoza za potrebe u športu. Rashodi namijenjeni športu 

financirati će se u iznosu od 250.000,00 kn od naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina i u iznosu 

od 6.000,00 kn iz prihoda od poreza.     

Sredstva u iznosu od 90.000,00 kn  planiraju se za izgradnju objekta nogometnog kaveza u 

Podgrađu, a financirati će se iz viška prihoda iz prethodnih godina i tekućih pomoći iz države. 

Čl. 5. 

Temeljem javnog poziva za podnošenje projekata udruga u športu napravit će se raspored 

sredstava. Sredstva za financiranje javnih potreba iz Programa osigurana su u Proračunu općine 

Nijemci, a doznačavat će se korisnicima sukladno prilivu sredstava na račun općine.  

Čl. 6. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko- 

srijemske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. g.  
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Nijemci, 09. prosinca 2014.g. 

    

Predsjednik Općinskog vijeća 

     Krunoslav Marijanović 

 


