
 Na temelju članka 74. stavka 2. i članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06., 

124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20. i 77/20.) i članka 27. Statuta Općine 

Molve („Službeni glasnik Općine Molve" broj 2/20. i 3/21.), Općinsko vijeće Općine Molve na 7. 

sjednici održanoj 29. studenoga 2021. godine donijelo je 

 

PROGRAM 

javnih potreba u sportu 

na području Općine Molve u 2022. godini 

 

I. 

 Programom javnih potreba u sportu na području Općine Molve u 2022. godini (u daljnjem 

tekstu: Program) određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu koji su od lokalnog značenja 

te će se sredstva za njihovo financiranje osigurati iz Proračuna Općine Molve za 2022. godinu (u 

daljnjem tekstu: Proračun). 

II. 

 Javne potrebe u sportu na području Općine Molve (u daljnjem tekstu: Općina) ostvarivat će 

se: 

- poticanjem i promicanjem sporta, 

- provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, 

- djelovanjem sportskih udruga, 

- treningom, organiziranjem i provođenjem natjecanja, općom i posebnom zdravstvenom 

zaštitom sportaša, 

- sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima, 

- osiguravanjem rada osoba za obavljanjem stručnih poslova u sportu, 

- sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana, 

- sportskim aktivnostima osoba s invaliditetom, 

- planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih objekata. 

 

III. 

 Za javne potrebe u sportu na području Općine, na temelju pojedinačnih programa javnih 

potreba, odnosno programa rada sportskih udruga u Proračunu će se osigurati sredstva u svoti 

765.000,00 kuna, a raspoređuju se: 

 

1.  za tekuće donacije udrugama u sportu 443.000,00 kuna, 

2.  za kapitalne donacije lovačkom društvu „Fazan“ Molve  30.000,00 kuna, 

3.  za kapitalnu donaciju ŠRK Bistra Repaš  40.000,00 kuna, 

4.  za investicije u sportske građevine 100.000,00 kuna, 

5.  za gradnju nadstrešnice za ribičkom domu u Sekulinama 100.000,00 kuna, 

6.  
za projektnu dokumentaciju za izgradnju nadstrešnice u ribičkom 

domu u Sekulinama 
50.000,00 kuna, 

7.  za ostale potrebe u sportu 2.000,00 kuna 

  

Sredstva iz točke III., stavka 1. podtočke 1. do 3. ove točke rasporedit će se udrugama za 

njihove projekte ili programe na temelju javnog poziva. 



IV. 

 Sredstva za javne potrebe u sportu utvrđena ovim Programom uplaćivat će se na žiro-račun 

korisnika iz točke III. ovog Programa. 

 Ako se u Proračunu neće ostvarivati planirani prihodi, sredstva za javne potrebe uplaćivat će 

se sukladno mjesečnom ostvarivanju prihoda. 

V. 

 U okviru ukupno planiranih sredstava za javne potrebe u sportu utvrđene ovim Programom, 

preraspodjela planiranih sredstava dopuštena je između pojedinih korisnika, ako za to postoji 

potreba, odluku o preraspodjeli donosi općinski načelnik Općine Molve. 

 

VI. 

 Korisnici kojima su ovim Programom raspoređena sredstva, dužni su podnijeti Općinskom 

vijeću Općine Molve godišnje izvješće o radu i utrošku sredstava najkasnije do 15. veljače 2023. 

godine. 

VII. 

 Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Molve“, a stupa na snagu 1. 

siječnja 2022. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

 

KLASA: 620-01/21-01/5 

URBROJ: 2137/17-04-21-1 

Molve, 29. studenoga 2021. 

 

                    PREDSJEDNIK 

                    Zdravko Tuba, v.r. 


