Na temelju članka 76. Zakona o športu ("Narodne novine", broj 71/06,150/08, 124/10,
124/11, 86/12 i 94/13), članka 16. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i
86/09) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije, broj 8/09 i 4/03), Županijska skupština Šibensko - kninske županije, na __
sjednici, od _________ 2013. godine, d o n o s i

P R O G R A M
javnih potreba u športu Šibensko-kninske županije
za 2014. godinu

I.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu u Šibensko-kninskoj županiji za 2014.
godinu i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Šibenskokninske županije za 2014. godinu u ukupnoj visini od 2.000.000,00 kuna.
II.
Programi, odnosno, aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Šibensko-kninsku
županiju kao jedinicu područne (regionalne) samouprave u području športa su:
1. poticanje i promicanje športa kao zdravog načina života,
2. provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
3. djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza,
4. športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena
zaštita športaša,
5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u športu,
6. športsko-rekreacijske aktivnosti građana koje su u funkciji unapređenja i čuvanja
zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti pučanstva
7. športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
8. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih programa, elaborata i studija u funkciji
razvoja športa.
III.
Programe javnih potreba u športu iz točke II. predlaže športska zajednica, a programe
javnih potreba koji se odnose na provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,
nadležnom tijelu za poslove športa u županiji predlažu školski športski savezi i športske
zajednice.
Programe javnih potreba u športu donosi županija kao jedinica područne (regionalne)
samouprave, zajedno s godišnjim proračunom.
IV.
Iskazane potrebe od strane športskih udruga, športskih zajednica i saveza ne mogu se u
cijelosti financijski pratiti, stoga se izdvajaju i financijski prate odnosno sufinanciraju
prepoznatljivi programi i aktivnosti na županijskoj razini, a posebice programi koji se
odnose na športske aktivnosti djece i mladih.
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V.
Slijedom utvrđenih javnih potreba u športu od značenja za Županiju, za ostvarenje ovog
Programa osiguravaju se sredstva u Proračunu Šibensko-kninske županije za 2014. godinu
u Razdjelu 050 - Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport, Glava 050-01 –
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport, Program: 1011 Razvoj športa i
rekreacije, i to kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: A 1011-01 Financijska potpora Zajednici sportova ŠKŽ
i županijskim športskim savezima
1. Zajednice športskih udruga i saveza ŠKŽ

Plan u
kunama
500.000

Aktivnost: A 1011-02 Sufinanciranje programa športskih udruga i
društava
1. Programska djelatnost športskih udruga i društava

Plan u
kunama
1.330.000

Aktivnost: A 1011-03 Financijska potpora za županijska športska
natjecanja škola
1. Županijska sportska natjecanja OŠ i SŠ

Plan u
kunama
120.000

Aktivnost: A 1011-04 Sufinanciranje ostalih udruga i društava

Plan u
kunama
50.000

1. Ostali nepredviđeni izdaci za udruge sportaša

PROGRAM: 1011 Razvoj športa i rekreacije

2.000.000

VI.
Detaljan plan i raspored korištenja sredstava temeljem prijavljenih programa, po
pojedinim korisnicima utvrdit će svojom odlukom župan uvažavajući kriterije ovog
Programa i prijedloge Zajednice športova Šibensko-kninske županije.
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VII.
Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".

Klasa:620-08/13-01/
Ur.br.2182/1-01-13-1
Šibenik, __________2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić

Dostaviti:
1. Upravni odjel za prosvjetu,
znanost, kulturu i šport,
2. Dokumentacija,
3. Uredništvo Službenog vjesnika,
4. Pismohrana.

