
 Na temelju članka 75. Zakona o sportu (''Narodne novine'' broj 141/22) te članka 16. Statuta Općine 
Pribislavec (''Službeni glasnik Međimurske županije'' broj 6/22), Općinsko vijeće Općine Pribislavec na svojoj 14. 
sjednici održanoj 21.12.2022. godine donosi 

 
PROGRAM 

JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE PRIBISLAVEC ZA 2023. GODINU 
 

Članak 1. 
Programom javnih potreba u sportu na području Općine Pribislavec u 2023. godini (u daljnjem tekstu: 

Program) utvrđuju se interesi i osnovne smjernice za razvoj sporta i sportskih aktivnosti koje će se dijelom financirati 
iz Proračuna Općine Pribislavec, kada su te javne potrebe od interesa za Općinu,  posebno u njezinu promociju na 
sportskom i rekreativnom planu na svim klupskim i drugim razinama. 

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje javnih potreba u sportu putem: 

- djelovanja sportskih udruga i klubova te uspješnih pojedinaca sportaša,  
kroz pomaganje u promicanju raznih sportskih aktivnosti, na čijim će se sportskim     priredbama i 
akcijama pridonijeti razvitku i promicanju sporta,  

- planiranja, izgradnje, održavanja i namjenskog korištenja sportskih građevina, 
    igrališta i opreme koja se nalaze na području Općine Pribislavec, 

- omogućavanja sportsko-rekreacijskih aktivnosti mještana svih dobnih skupina, kao i   
   druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređivanja i očuvanja zdravlja i  
   psihofizičke sposobnosti istih. 

 
Članak 2.  

Tijekom 2023. godine planiraju se na području sporta slijedeći poslovi i aktivnosti: 
- financiranje postojećih sportskih udruga i klubova sukladno planiranim sredstvima i utvrđenim kriterijima, 
- poduzimanje radnji i aktivnosti radi promicanja sporta, posebno kod djece i mladeži, 
- rad na omasovljavanju svih klubova i udruga, podizanje kvalitete sportskih aktivnosti, razvijanje moralnih 

vrijednosti kod svih sportaša i stimuliranje rekreativnih potreba, posebno kod članova treće životne dobi, 
- poticanje izvrsnosti i kvalitete kroz rezultate koji na taj način promoviraju i nose ime Općine Pribislavec, 
- praćenje i promoviranje uspješnih sportaša, svih kategorija, 
- promicanje vrijednosti svih dobnih skupina, 

             - stvaranje optimalnih tehničkih uvjeta za bavljenje sportom kroz održavanje sportskih objekata, igrališta i 
opreme. 

 Udruge s područja sporta obvezne su putem javnog natječaja izvršiti prijavu planiranih programa po gore 
navedenim djelatnostima te će se na osnovu odabira Povjerenstva sufinancirati pojedini značajniji programi. 

 
Članak 3.  

Financijska sredstva za realizaciju i ostvarivanje planiranih i putem javnog poziva prijavljenih programa 
javnih potreba u sportu za 2023. godinu planirana su u kumulativnom iznosu od  20.797,66 eura. 

 
Članak 4.  

Ista će se rasporedit prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za odabir programa koje će sufinancirati 
Općina Pribislavec iz Proračuna, po Odluci Općinskog načelnika. 

 
Članak 5.  

U okviru ukupno planiranih sredstava za javne potrebe u sportu predviđenih u ovom Programu, 
preraspodjela planiranih sredstava dopuštena je između pojedinih korisnika, ako za to postoji potreba i ako to odobri 
načelnik Općine Pribislavec. 

 
Članak 6. 

U slučaju posebnog, iznad prosječnog uspjeha sportskog kluba odnosno individualnog natjecatelja u 
natjecanju, Općina Pribislavec može iznimno dodijeliti posebnu jednokratnu novčanu naknadu za to ostvarenje. 

 
 
 
 



Članak 7. 
Korisnici sredstava Proračuna Općine Pribislavec podnose zahtjev Općinskom načelniku za dodjelu 

sredstava u tekućoj godini predviđena člankom 3. ovog Programa, prema dinamici provedbe određenih planiranih 
aktivnosti do završenja ispunjenja Programa. 

O izvršenju Programa i utroška odobrenih sredstava za pojedine djelatnosti korisnici podnose pismeno 
Izvješće najmanje jednom godišnje i to najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, a na zahtjev 
izvršnog tijela i svaka tri mjeseca o namjenskom trošenju odobrenih sredstava, po pojedinom odobrenom Programu. 

   
Članak 8. 

Pravo na proračunska sredstva Općine Pribislavec imaju korisnici koji su uredno temeljem Izvješća opravdali 
utrošena sredstva iz prethodne godine, sukladno ovome Programu, Planovima rada pojedinih klubova i udruga te 
Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Pribislavec. 

 
      Članak 9.  

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Međimurske županije''. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIBISLAVEC 
 

KLASA: 024-01/22-01/09 
URBROJ: 2109-26-01-22-08 
Pribislavec, 21.12.2022. godine  
 
                                                             

      Potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Pribislavec 
                                                                                                   dr.sc. Dina Korent 

 
 
 
 
 
 
 


