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Na temelju Zakona o športu ( Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 ), te članka 
28. i 29. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik” Zadarske županije br. 7/14, 10/14), 
Općinsko vijeće Općine Ražanac na 11. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine, donosi:   
 

 Program 
javnih potreba u sportu za 2015. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

Utvrđuje se da su javne potrebe u sportu na području Općine Ražanac: 
 Treninzi, organiziranje i provođenje sustava natjecanja te opća i posebna zdravstvena 

zaštita športaša 
 Poticanje i promicanje športa kod djece i mladeži 

 
Članak 2. 

 
Za zadovoljavanje potreba iz ovog programa, prema Prijedlogu Plana Proračuna Općine 
Ražanac za 2015., planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.  
Sredstva se raspoređuju na slijedeći način: 
      

 
Sportska manifestacija; udruga; klub; športski objekti

 
Iznos/kuna  

Osnovni 
račun 

Malonogometni turnir Ražanac 2015.g     7.000,00 381-15

Malonogometni turnir Radovin 2015.g. 7.000,00 381-15

Malonogometni turnir Ljubač 2015.g. 6.000,00 381-15

Malonogometni turnir u Krnezi 5.000,00 381-15

Malonogometni klub Radovin iz Radovina 5.000,00 381-15

Malonogometni klub Primorac iz Ljupča 5.000,00 381-15

Malonogometni klub Ražanac iz Ražanca 5.000,00 381-15

Sportsko ribolovno društvo „Ričine“ iz Ljubačkih stanova 5.000,00 381-15

Boćarski klub Roko iz Ljupča 5.000,00 381-15

Ukupno 50.000,00 381-15

 
Članak 3. 

 
Predložena raspodjela sredstava vršit će se na temelju Plana rada i natjecanja sportskih udruga 
i klubova za 2015. godinu te na temelju Programa natjecanja koja će se održati na  području 
naše općine u 2015.godini. Tako raspoređena sredstva za prijenos udrugama, klubovima i 
sportskim manifestacijama u 2015.godini, teretiti će proračun Općine Ražanac na poziciji 
065, račun 381 – 15. 
 

Članak 4. 
 

U cilju praćenja korištenja sredstava iz članka 2. ovog Programa, korisnici su dužni 
Općinskom načelniku, podnijeti polugodišnje i godišnje izvješće o ostvarivanju javnih potreba 
u športu i utrošku sredstava za iste. 
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Ukoliko se do 20. veljače 2015. godine ne dostave izvješća za 2014. godinu, Općina Ražanac 
neće doznačiti sredstva za tekuću godinu. 
 

 
Članak 5. 

 
Predložena raspodjela sredstava korisnicima iz Prijedloga ovog programa vrši se temeljem 
njihova obrazloženog zahtjeva. 
Sredstva će se doznačiti pod uvjetom da korisnici ispunjavaju odredbe predviđene Zakonom o 
športu i Zakonom o udrugama. 
 

Članak 6. 
 

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u ''Službenom glasniku Zadarske 
županije''.  
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