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 Temeljem članka 37. Zakona o športu  (NN 111/97, 13/98), članka 28. Statuta 

Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 18/01, 2/03, 6/05) i Proračuna za 

2006.godinu, Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 6.sjednici održanoj 

20.06.2005.godine donijelo je 

 

P R O G R A M 

JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI U 2006.GODINI 

 

Članak 1. 

 Donosi se Program javnih potreba u športu na području Općine Kneževi 

Vinogradi za 2006.godinu. 

 

Članak 2. 

 Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz Programa od značaja su za športski život na 

području Općine Kneževi Vinogradi, a obuhvaćaju: 

- javne potrebe u športu Općine Kneževi Vinogradi za koje se sredstva osiguravaju u 

proračunu, jesu one potrebe koje su utvrđene  posebnim zakonima, ali i one športske 

djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije koje su Programom javnih potreba Općine 

utvrđene kao takve, 

Sukladno Zakonu o športu (NN 111/97, 13/98) Općina Kneževi Vinogradi u 

Program javnih potreba u športu za 2005.godinu uvrštava: 

- programe športskih društava, klubova i pojedinaca u športu, kao i prijedloge 

usmjerene poticanju i promicanju športskih aktivnosti  na području Općine Kneževi 

Vinogradi; 

- projekte investicijskog održavanja, adaptacije i rekonstrukcije športskih objekata na 

području Općine Kneževi Vinogradi; 

- natjecanja te poticanja tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži; 

- programe športske suradnje s drugim općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj, 

kao i međunarodne športske suradnje; 

- programi za osposobljavanje stručnih športskih kadrova; 

Ova športska  politika zasniva se na programima športskih udruga i pojedinaca  

koji djeluju na području Općine Kneževi Vinogradi, a posebice su izražaj  športskog duha 

Općine Kneževi Vinogradi, djelatnostima udruga i radu individualnih stvaratelja u športu. 

Raspoređivanje sredstava utvrđuju  se prema kriterijima i mjerilima za svakog 

korisnika posebno, a temelje se na: 

- razvijenosti športa u Hrvatskoj, Europi; 

- stupnju ostvarenog športskog dostignuća  putem broja i statusa  kategoriziranih 

športaša; 

- tradiciji športa, športske grane, 

- učešću na natjecanjima uz pokazatelje: otvorenosti, masovnosti, selektivnosti, 

stupnjevitosti, kontinuiranosti i ekonomičnosti. 

U skladu sa Zakonom o športu izrađen je Program javnih potreba, a ukupna 

planirana sredstva iznose 350.000,00 kuna uvažavajući zakonske obveze, ali i materijalne  

mogućnosti Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2006.godinu: 
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FINANCIJSKI PLAN: 

 

1. N.K. “Borac” Kn.Vinogradi   70.000,00 

2. N.K. “Polet” Karanac    50.000,00 

3. ŽNK “Polet-Baranja” Karanac   30.000,00 

4. N.K. “Zmaj” Zmajevac    30.000,00 

5. N.K. “Grozd” Kotlina    45.000,00 

6. N.K. “Columbus” Suza    25.000,00 

7. Zajednica športskih udruga B.Manastir  10.000,00 

8. Šahovski klub Vinogradar   10.000,00 

9. Tekwandoo club Kn.Vinogradi     5.000,00 

10. Reformatorska streličarska udruga Zmajevac   5.000,00 

11. Kuglački klub Karanac      5.000,00 

12. NK “Columbus” Suza za izgradnju terena 20.000,00  

13. Subvencioniranje troškova vode   50.000,00  

U K U P N O              355.000,00 

Članak 3. 

 Sredstva za financiranje javnih potreba iz Programa osiguravaju se u Proračunu 

Općine Kneževi Vinogradi za 2006.godinu, iz sredstava poreznih prihoda. 

 

Članak 4. 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom 

glasniku” Općine Kneževi Vinogradi, a primjenjuje se od 01.01.2005. 

 

Klasa: 400-06/05-01/115 

Ur.broj: 2100/06-01-01/05-09 

Kn.Vinogradi, 20.12.2005. 

        PREDSJEDNIK 

           OPĆINSKOG VIJEĆA 

             OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI 

              Stojan Petrović dipl.iur. 


