Nacrt Programa
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA
PODRUČJU OPĆINE BOŠNJACI U 2021. GODINI
I. UVOD
Program javnih potreba obuhvaća zakonsku osnovnu djelatnost, financiranje sporta,
raspoređivanje, dodjelu i praćenje sredstava za financiranje javnih potreba u sportu,
programske ciljeve, programska područja, te zaključni dio. Javne potrebe u sportu
Općine Bošnjaci temelje se na dostignutom stupnju sportskih ostvarenja i mogućnosti
osiguravanja sredstava u Proračunu Općine.
II. ZAKONSKA OSNOVA DJELATNOSTI
Djelatnost sporta regulirana je odredbama Zakona o sportu koji utvrđuje da djelatnost
sporta obuhvaća:
- sudjelovanje u sportskim natjecanjima
- sportsku rekreaciju
- sportsku obuku
- upravljanje sportskih objektima
III. FINANCIRANJE SPORTA
Osnovu financiranja sporta čine prihodi koje ostvaruju udruge obavljanjem vlastite
djelatnosti, članarine i sredstva kojima Općina pomaže obavljanju sportske djelatnosti.
IV. RASPOREĐIVANJE, DODJELA I PRAĆENJE SREDSTAVA ZA
FINACIRANJE POTREBA U SPORTU
Raspoređivanje i dodjela sredstava temelji se na analizi pojedinačnih programa
sportskih udruga, a koja u sebi uključuju mjerila kako slijedi:
- stupnju natjecanja,
- broj sportaša,
- tradiciji sporta,
- učešće na natjecanjima prema načelima: otvorenosti, masovnosti, selektivnosti,
stupnjevanosti, kontinuiranosti, te ekonomičnosti.
Moguća prenamjena sredstava tijekom 2021. godine dozvoljena je samo uz suglasnost
Općinskog vijeća.

V. PROGRAMSKI CILJEVI
Cilj donošenja Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu temelji se na
slijedećim postavkama:
- poticanje i promicanje sporta,
- očuvanje dostignute kvalitete sporta na području Općine,
- ulaganje u sport djece i mladeži kroz programe izvannastavnih i izvanškolskih
aktivnosti
- provedba sustava treninga i natjecanje sportskih udruga
- poticanje na osnivanje i djelovanje postojeće zajednice sportskih udruga
- opće zdravstvene zaštite
- sportsko rekreacijske aktivnosti građana
- unapređenje stručnog rada
- korištenje, održavanje, upravljanje sportskim objektima
VI. PROGRAMSKA PODRUČJA
Programska područja utvrđuju se na osnovi postavljenih ciljeva, a sadržavaju:
1. Sportska natjecanja (sportske udruge i sportsko društvo).
Planirana sredstva za ovaj program su 460.000,00 kuna.
Ovaj Program predstavlja nužni-minimalni okvir za koji su osigurana sredstva u
Proračunu Općine za 2021. godinu u kojem se održava postojeće stanje sporta na
području Općine Bošnjaci. Rezultati u sportu ne moraju uvijek biti u prvom planu i
posebno vidljivi, ali je bitno da naprijed navedena programska područja budu u
funkciji sporta, djelovanja i ukupnog življenja.
DOSTAVITI:
1. Službeni vjesnik
2. Jedinstveni upravni odjel
3. Pismohrana

