
  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 

98/19, 144/20, članka 75. Zakona o sportu  („Narodne novine“ broj 141/22) te članka 30. Statuta 

Općine Vižinada-Visinada ("Službene novine Općine Vižinada-Visinada" broj 04/22 - pročišćeni 

tekst), Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj …...  prosinca 2022. 

godine, donosi 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU  

OPĆINE VIŽINADA-VISINADA ZA  2023.  GODINU 

 

Članak 1. 

 

 Sukladno Zakonu o sportu, Općina Vižinada-Visinada sredstvima iz općinskog proračuna 

sufinancira sportsku djelatnost. 

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja 

za Općinu Vižinada-Visinada radi poticanja i promicanja sporta, provođenje sportskih aktivnosti i 

djelovanje sportskih udruga na području općine te sportsko rekreacijskom aktivnošću građana, 

kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja te tjelesne 

i zdravstvene kulture,  prvenstveno kod djece i mladeži, te utvrđuje i raspoređuje sredstva kako 

slijedi: 

 
Program: 1015, PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 2.183.000,00 110.000,00 110.000,00 

Program: 1015  PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 210.000,00 

Aktivnost: A101501 Tekuće donacije za sportske udruge  

Tekuće donacije za sportske udruge 18.000,00 

Kapitalni projekt: K101503, Uređenje nogometnog igrališta Fabrika  

Uređenje nogometnog igrališta Fabrika 192.000,00 

 

Svi korisnici sredstava Javnih potreba u sportu općine obvezni su gospodariti sredstvima s 

posebnom pažnjom. Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada vršiti će kontrolu 

namjenskog trošenja sredstava.  

Za sredstva namijenjena Programima i projektima sportsko-rekreacijskih aktivnosti, te 

Programima i projektima sportskih klubova i udruga provesti će se javni natječaj u skladu s 

Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od 

interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“ br. 26/15, 37/21) i Pravilnika o 

financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna  Općine Vižinada-

Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“ broj 1/16).  

Sredstva osigurana Proračunom doznačuju se udrugama, ustanovama, fizičkim i pravnim 

osobama temeljem ugovora sklopljenih s općinom. 

 

Članak 2. 

 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine 

Vižinada-Visinada" s primjenom od 01. siječnja 2023. godine. 

 

KLASA: 011-01/22-01/07 



URBROJ: 2163-39-01-22-……. 

Vižinada-Visinada, ….. 12. 2022. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA 

                                                                               PREDSJEDNIK  

                                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Oliver Arman 


