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           REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA  

                 OPĆINA HUM NA SUTLI 
                     OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
 KLASA: 402-08/13-01/17 
 URBROJ: 2214/02-01-13-15 
 Hum na Sutli, 18. prosinca 2013. 
 

Na temelju članka 74. stavak 2. Zakona o športu («Narodne novine»,  br. 71/06., 
150/08, 124/10,124/11, 86/12 i 94/13) i članka 15. Statuta općine Hum na Sutli («Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/13), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na 
sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine donijelo je  

 
P R O G R A M   

javnih potreba u športu op ćine Hum na Sutli za 2014. godinu  
 

Članak  1. 
 

Javne potrebe u športu za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Hum na 
Sutli jesu športske djelatnosti i poslovi, akcije, manifestacije u športu od interesa za Općinu 
Hm na Sutli. Programom javnih potreba utvrđuju se javne potreba u područjima: redovne 
djelatnosti športskih društava, takmičenja na raznim razinama, školovanje stručnih kadrova u 
području športa, zdravstveni standardi sportaša, održavanje potrebnih razina športskih 
objekata, izgradnja novih objekata i nagrađivanje sportskih uspjeha.  
 

Članak   2. 
 

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u športu, procjeni izvršenja 
dosadašnjih programa te proračunskim mogućnostima i potrebe da športske aktivnosti budu 
na dosadašnjoj razini u Program javnih potreba u športu Općine Hum na Sutli za 2014. 
godinu bit će uvršteni: 

a) redovne aktivnosti športskih društava 
b) uređenje športskih objekata 
c) održavanje športskih objekata 
d) stručno usavršavanje športskih djelatnika 
e) oblikovanje športske politike Općine Hum na Sutli kroz zajednicu športskih udruga. 

 
Članak  3. 

 
             Proračun Općine Hum na Sutli  je u 2014. godini za potrebe športa osigurao 
ukupno sredstva u iznosu od 145.000,00  kuna. 
 Općinski načelnik će raspisati javni natječaj za programe javnih potreba u športu 
općine Hum na Sutli. 
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Članak  4. 
 

            Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u planiranom iznosu, izdaci za 
donacije iz ovog programa realizirati će se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda 
Proračuna općine Hum na Sutli. 

 
 
 

Članak 5. 
 

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. 
 
 
 

 PREDSJEDNIK 
                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                   Rozalija Miklaužić 


