Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu („NN“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13,
85/15 i 19/16,98/19) i članka 33. Statuta Općine Strahoninec („Službeni glasnik Međimurske
županije“ br. 06/13,3/18,15/18) Općinsko vijeće Općine Strahoninec, na svojoj 24 sjednici održanoj
dana 3. ožujka 2021. godine donijelo je
IZVRŠENJE PROGRAMA
javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2020. godinu

Članak 1.
Programom javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2020. godinu ( u daljnjem tekstu: Program)
utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Općinu Strahoninec, kao i za
njezinu promociju na svim razinama.
Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima sportskih djelatnosti:
- redovne aktivnosti sportaša,
- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
- izvanredni programi namijenjeni praćenju tradicionalnih i značajnih sportskih priredbi u
Općini Strahoninec.
Članak 2.
Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta u Općini
Strahoninec.
Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2020.
godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti:
- poticanje i promicanje sporta,
- ulaganje u razvoj sporta djece, mladeži, studenata kroz provođenje dijela programa tjelesne i
zdravstvene kulture,
- poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana.
Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovog članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj
sporta, a zadržat će se postojeća uključenost u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i
građana.
Članak 3.
Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2020. godini osiguravaju se u Proračunu
Općine Strahoninec za 2020. u visini od 169.000,00 kn, a izvršenje Programa iznosi 122.053,01kn.
Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine (u
daljnjem tekstu: Odjel), na temelju prethodno provedenog Javnog poziva i sklopljenih ugovora o
korištenju sredstava iz Proračuna Općine Strahoninec.

Članak 4.
O izvršenju Programa i utršku odobrenih sredstava za programe i projekte, korisnik je Odjelu jednom
godišnje obvezan dostaviti Izvješća o utrošenim sredstvima u prethodnoj godini, a po potrebi
Jedinstveni upravni odjel može odrediti i drugačiju dinamiku i sadržaj dostavljenih izvješća.
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Članak 5.
Odjel prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa općinskom
načelniku Općine Strahoninec.
Članak 6.
Ovaj Program objavit će se „Službenom glasniku Međimurske županije“.
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