REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 620-01/09-01/02
UR:BROJ:2197/03-09-2
K. Toplice, 23.12.2009.

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o športu (Narodne Novine br. 71/06 i 150708Uredba) i članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl. gl. KZŽ. br. 16/09), Općinsko
vijeće Općine Krapinske Toplice na 6. sjednici održanoj 23.12.2009. donijelo je
P R O G R A M
javnih potreba u športu u 2010.g.
Članak 1.
Ovim Programom javnih potreba u športu u 2010.g. (u daljnjem tekstu: Program)
utvrñuju se javne potrebe u športu na području Općine Krapinske Toplice u 2010.g., način
njihova sufinanciranja i raspored sredstava za sufinanciranje.
Članak 2.
Općina Krapinske Toplice u 2010.g. sudjelovat će u sufinanciranju javnih potreba u
športu u vidu donacija, financijskim sredstvima u iznosu od 160.000,00 kuna
Članak 3.
Sredstvima iz članka 2. ovog Programa sufinancirati će se djelovanje športskih udruga
na području Općine Krapinske Toplice, nekih udruga i saveza Krapinsko-zagorske županije,
poticanje i promicanje športa te provoñenje športskih aktivnosti djece i mladeži.
Osigurana sredstva iz članka 2. ovog Programa rasporeñuju se kako slijedi:
1. Nogometni klub «Toplice»
2. Kuglački klub «Obrtnik»
3. Karate klub Tigar
4. Stolnoteniski klub «TOPLICE-CRODUX»
5. Kickboxing klub «Jagarić»
6 Šahovski klub Krapinske Toplice
7. Kickboxing klub – BTI- Zabok,
8. Športska udruga slijepih KZŽ «Zagorje»
9. Društvo sportskih igara učenika , Krapina
10. Županijski školski športski savez KZŽ
11.Ostale športske aktivnosti tijekom godine
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Članak 4.
Osigurana i rasporeñena novčana sredstva iz članka 3. stavka 2. točke 1. – 10. ovog
Programa izdvajati će se iz Proračuna Općine Krapinske Toplice u skladu s dinamikom
punjenja Proračuna, na temelju odobrenja Općinskog načelnika.

Osigurana sredstava iz članka 3. stavka 2. točka 11. ovog Programa rasporediti će se
tijekom godine odlukom Općinskog načelnika, a na temelju obrazloženog pismenog zahtjeva.
Sredstva su osigurana za javne potrebe koje se odnose na rad ostalih športskih udruga,
poticanje i promicanje športa, provoñenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
športsko-rekreacijske aktivnosti grañana i sl.
Članak 5.
O utrošku financijskih sredstava iz članka 3. ovog Programa korisnici su obvezni
Općinskom vijeću Općine Krapinske Toplice, putem Jedinstvenog upravnog odjela, podnijeti
godišnje izvješće.
Godišnje izvješće za proteklu godinu podnosi se najkasnije do 28. veljače tekuće
godine.
Korisnici sredstava iz članka 3. ovog Programa koji ne dostave Izvješće u skladu sa
stavkom 2. ovog članka neće ostvariti pravo na isplatu sredstava za tekuću godinu.
Članak 6.
Općinski načelnik obvezan je Općinskom vijeću podnijeti Izvješće o izvršenju
Programa u 2010.g. zajedno s Godišnjim obračunom proračuna.
Članak 7.
Obvezuju se korisnici iz članka 3. ovog Programa da Plan rada za 2011. godinu
dostave najkasnije do 15. rujna 2010.g., a ukoliko isti ne dostave neće se uvrstiti u Proračun
Općine Krapinske Toplice za 2011.g.
Članak 8.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2010.g., a
objaviti će se u «Službenom glasniku» Krapinsko-zagorske županije.
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