Na temelju stavka 2. članka 74. Zakona o športu (NN broj 71/06) i na temelju članka 32. i 94.
Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 03/09.), Općinsko vijeće Općine Kaptol
na svojoj 21. sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine donijelo je slijedeći
PROGRAM
javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2013. godinu
Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značaja za Općinu
Kaptol za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine, a posebice:
- poticanje i promicanje športa na području Općine, a osobito djece i mladeži
- potpora amaterskim športskim klubovima na području Općine
- održavanje i izgradnja športskih terena i objekata za potrebe športske aktivnosti djece i
mladeži
- poticanje drugih športskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja .
Članak 2.
Sredstva osigurana u Općinskom proračunu za javne potrebe u športu za 2012. godinu
izdvajaju se na račun športskih udruga, a raspoređuju se na slijedeći način:
A. SREDSTVA ZA REDOVAN RAD UDRUGA
1. NK Kaptol, Kaptol
2. MNK Žir, Češljakovci
3. KK Kaptol, Požega
4. LD Vepar, Kaptol
5. LD Vranovac, Vetovo
6. GD Sokol, ogranak Kaptol

70.000,00 kn
4.000,00 kn
3.000,00 kn
4.000,00 kn
2.000,00 kn
12.000,00 kn

B. SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I IZGRADNJU ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA
1. Izgradnja dječjeg igrališta u Ramanovcima
2. Kapitalna donacija županiji za otplatu kredita
za izgradnju športske dvorane
3. Kapitalna donacija NK Kaptol
za rekonstrukciju terena
SVEUKUPAN IZNOS SREDSTAVA

20.000,00 kn
350.000,00 kn
100.000,00 kn
565.000,00 kn

Članak 3.
Sredstva iz prethodnog članka za rad športskih udruga izdvajat će se na račun istih sukladno
ostvarenju općinskog proračuna sa naslova općih prihoda i primitaka.
Udruge iz prethodnog članka podnose godišnje izvješće o utrošku sredstava općinskom
načelniku najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu, a onim udrugama koje to nisu
učinile za prethodnu godinu uskratit će se sredstva iz Proračuna za 2012. godinu.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenome glasniku Općine Kaptol“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPTOL
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Kaptol, 21. prosinca 2012. godine.
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