
        
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
      Općinsko vijeće 
 
KLASA: 620-08/15-01/03 
URBROJ: 2188/02-03-15-1 
Rokovci, 28. prosinca 2015.godine 
 
 Temeljem članka 74. i 76. Zakona o športu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 
124/11, 86/12,  94/13 i 85/15), te članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj  2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 20. 
sjednici održanoj  28. prosinca 2015. godine donijelo je 
 

PROGRAM  
JAVNIH POTREBA 

U ŠPORTU ZA 2016. GODINU 
 

Članak 1. 
 

 Ovim Programom javnih potreba u športu za 2016. godinu utvrđuju se  poslovi, aktivnosti i 
djelatnosti u športu koje su od interesa za Općinu Andrijaševci i to: 

- poticanje i promicanje športa na području Općine,  
- provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 
- djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza, 
- športsko-rekreacijske aktivnosti građana, 
- planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za Općinu. 

 
Članak 2. 

 
 Proračunom Općine Andrijaševci za 2016. godinu osigurana su sredstva za financiranje 
javnih potreba u športu, te su raspoređena na način kako slijedi: 
 
Red. 
br. 

Pozicija u 
Proračunu 

Naziv  Iznos u 
kunama 

1. R 109 Materijal za održavanje dječjih igrališta 10.000,00
2. R 110 Materijal za održav. sportskih terena na jav.površinama 40.000,00
3. R 111 Usluge za održav. sportskih terena na jav.površinama 20.000,00
4. R 112 Usluge održavanja dječjih igrališta 5.000,00
5. R 113 Tekuće donacije Zajednici športskih udruga Općine 480.000,00
6. R 114 Tekuće donacije ostal.udrug.iz podr. sporta i rekreacije 30.000,00
7. R 155 Izgradnja Sportskog centra „Frankopan“ 3.000.000,00
8. R 156 Projektna dokumentacija za sportsku dvoranu 30.000,00
9. R 157 Sanacija prostora lovačkog doma 40.000,00

10. R 158 Uređenje ribičkog doma 10.000,00
  Ukupno: 3.665.000,00

 
 



 
Članak 3. 

 
 Zajednica športova Općine obvezuje se navedena sredstva rasporediti športskim klubovima i 
udrugama prema njihovim potrebama sukladno godišnjim programima. 
 Navedene športske organizacije iz članka 2. ovog Programa obvezuju se za veća izdvajanja i 
troškove dostaviti potrebna pisana obrazloženja o njihovoj opravdanosti. 
 

Članak 4. 
Osigurana i raspoređena sredstva iz članka 2. ovog Programa izdvajat će se iz Proračuna 

Općine Andrijaševci za 2016. godinu sukladno proračunskim mogućnostima. Za poziciju R 113 i R 
114 na temelju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro a sukladno aktima nadležnog 
tijela vezanim uz financiranje javnih potreba. 
 Navedena sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se, tijekom godine izmjenom Proračuna 
Općine Andrijaševci za 2016. godinu, mijenjati ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda i 
ukazanim potrebama. 
 

Članak 5. 
 
 Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije, a primjenjuje se od 1.siječnja 2016.godine. 
 
 
 
 
 
                                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                                                                               Zlatko Kobašević, bacc.oec. 


