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Na temelju članka 76. Zakona o sportu ( NN br.71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 
85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 3., st. 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge (NN br. 26/15) i članka 27. Statuta Grada Otočca – pročišćeni tekst 
("Službeni vjesnik Grada Otočca” broj 1/13,1/16, 2/18 i 1/19)) Gradsko vijeće Grada Otočca 
na __. sjednici održanoj _______.2020. godine donosi  
 

P R O G R A M 
javnih potreba Grada Otočca u sportu za 2021. godinu 

 
 

Članak 1. 
  
Programom javnih potreba u sportu na području Grada Otočca u 2021. godini utvrĎuju se 
interesi i smjernice za razvitak sporta i rekreacije te opseg i sadržaj koji će se financirati iz 
Proračuna Grada Otočca.  
 

Članak 2. 
 

Za javne potrebe u sportu osiguravaju se  ukupna sredstva  u iznosu od 2.206.450,00 kuna i 
to za: 
DJELOVANJE  ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA OTOČCA: 

1. AKTIVNOST: Sportske udruge = 1.290.000,00 kuna 
Iz planiranih sredstava financirat će se sve sportske udruge, članice Zajednice 
sportskih udruga sa sjedištem na području Grada Otočca. Programi sportskih udruga 
pratit će se i financirati u okviru i na temelju strukture troškova sastavljene od 
sljedećih elemenata: 

 stručni kadar, 

 troškovi natjecanja (kotizacije, sudačke pristojbe, putni troškovi sudaca, 
registracija natjecatelja i dr.), 

 troškovi prehrane i prijevoza na natjecanjima, 

 ostali materijalni troškovi potrebni za funkcioniranje udruge. 
Ova sredstva rasporeĎuju se unutar Zajednice sportskih udruga Grada Otočca na 
temelju raspisanog javnog poziva na koji se mogu prijaviti sve udruge članice 
Zajednice sportskih udruga Grada Otočca. 
 

2. AKTIVNOST: Sportsko rekreacijski programi =  93.450,00 kuna 
Ovim se sredstvima financiraju udruge i društva koje se bave sportskom rekreacijom, 
vježbanjem i organizacijom natjecanja, turnira i manifestacija. Sredstva se takoĎer 
rasporeĎuju unutar Zajednice sportskih udruga Grada Otočca na temelju raspisanog 
javnog poziva na koji se mogu prijaviti sve udruge članice Zajednice sportskih udruga 
Grada Otočca. 

 
3. AKTIVNOST: Sportske manifestacije = 43.000,000 kuna 

Iz ovih sredstava sufinancirati će se više sportskih manifestacija koje će se tijekom 
godine održavati u Gradu Otočcu (razni turniri, regionalna i državna prvenstva, 
obilježavanja godišnjica i jubileja). Ujedno će se po potrebi financijski podržati 
sudjelovanje naših sportaša na raznim sportskim natjecanjima i manifestacijama. 
Sredstva se rasporeĎuju unutar Zajednice sportskih udruga Grada Otočca na temelju 
raspisanog javnog poziva. 
 

4. AKTIVNOST: Tekuće održavanje sportskih objekata = 680.000,00 kuna 
Planirana sredstva za troškove funkcioniranja i održavanja sportskih objekata u 
vlasništvu  Grada  Otočca. PredviĎena sredstva rezervirana su za  režijske troškove, 
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razna ispitivanja, servisiranje opreme i ureĎaja, ureĎenje terena, tekuće održavanje 
dvorana i sl.. 
 

5. AKTIVNOST: Zajednički programi = 100.000,00 kuna 
Iz planiranih sredstava u iznosu od 100.000,00 kuna financirat će se usavršavanje 
sportskih kadrova, financiranje vrhunskih i perspektivnih sportaša, vidljivost i 
promidžba, održavanje vozila Zajednice sportskih udruga Grada Otočca (kombi 
Vivaro - održavanje vozila, registracija vozila, tehnički pregled osiguranje), sportske 
stipendije, nagrade najboljim sportašima Grada Otočca, sportsko rekreacijski 
programi za djecu i druge zajedničke aktivnosti članica Zajednice. 

 
Članak 3. 

 
Aktivnosti, poslovi i djelatnosti ovoga Programa od posebnog su značaja za Grad Otočac te 
se potrebna financijska sredstva za djelovanje i rad Zajednice sportskih udruga u 2021. 
godini u iznosu od 1.526.450,00 kuna osiguravaju u Proračunu Grada. 
Sredstva za djelovanje i rad Zajednice sportskih udruga Grada Otočca izdvajaju se iz 
Proračuna Grada Otočca na račun Zajednice sportskih udruga Grada Otočca. 
  

Članak 4. 
 

Sredstvima za ostvarivanje ovoga Programa raspolaže Gradonačelnik kao naredbo davatelj 
za njegovo izvršenje. Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca – Odsjek za proračun, financije 
i javne prihode vršit će doznaku sredstava na temelju potrebne dokumentacije i zahtjeva 
Zajednice sportskih udruga Grada Otočca.  
 

Članak 5 . 
 

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Otočca", a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.  
 
   
 
                                                                                             PREDSJEDNIK 
                                                                                             dr.sc. Branislav Šutić, prof.
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