
Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10,174/11,86/12 i 94/13) i 

članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 10/09), Općinsko  

vijeće općine Oriovac na 9. sjednici održanoj  18.12.2014. godine, donosi 
 

 

 

 PROGRAM 

JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU  

OPĆINE ORIOVAC U 2015. GODINI 

 
 

Članak 1. 

 
     Programom javnih potreba u sportu općine Oriovac u 2015. godini (u daljnjem tekstu: Program) 

utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za općinu Oriovac, a osobito: 

- poticanje i promicanje sporta, 
- provođenje dijela programa tjelesne kulture djece i mladeži, 

- djelovanje sportskih udruga, 

- stručni rad u sportu, 

- organizacija i provođenje sustava natjecanja u sportu. 
 

Članak 2. 

 
     Realizacijom Programa nastoje se ostvariti ciljeve promicanja sporta, čime će omogućiti postizanje 

dodatne kvalitete i razvoja sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i 

sportske rekreacije djece i mladeži. 

  

Članak 3. 

 

     Sredstva za ostvarenje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac za 2015. godinu 
u ukupnom iznosu od 705.000,00 kuna. 

 

Članak 4. 

 

      Na ime prijenosnih sredstava (skupina 38115) sportskim klubovima i organizacijama u proračunu 

je izdvojeno 700.000,00 kuna, i to za 12 sportskih  udruga (klubova): 

 

     5 nogometnih klubova: 

NK „Oriolik“ Oriovac 

NK „Svjetlost“ Lužani 
NK „Slavonac“ Slav. Kobaš 

NK „Omladinac“ Ciglenik 

NK „Mladost“ Malino 
 

     1 košarkaški klub 

KK „Rekord-tim“ Oriovac 

 

     1 kajak-kanu klub 

KKK „Oriolik“ Sl. Kobaš 

    

  1 teniski klub 

TK „Svjetlost“ Lužani 

 

     1 tekwon-do klub 
TDK „Škorpion“ Oriovac 



      2 škole nogometa 

Škola nogometa Oriovac 

Škola nogometa Lužani 
 

      1 stolnoteniski klub 

Stolno teniski klub Oriovac 
 

 

     Raspodjelu ovih sredstava napraviti će Načelnik na prijedlog odbora za sport na temelju Pravilnika 

o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga općine Oriovac. 
 

Članak 5. 

 
     Općina podupire i sufinancira sportske manifestacije i natjecanja u sportu u organizaciji su 

sportskih klubova, ustanova u sportu i drugih ustanova i organizacija. 

     Na ime izdataka u sportu (pehari, medijsko praćenje) u Proračunu općine Oriovac skupina 32999, 
izdvojeno je 5.000,00 kuna  

 

 

Članak 6. 

 

     Ukupna sredstva osigurana Proračunom općine Oriovac za realizaciju ovog Programa doznačivati 

će se neposredno na račune sportskim klubovima i udrugama, a izvješće o izvršenju Programa 
podnijeti će Načelnik općine Oriovac Općinskom vijeću općine Oriovac do kraja ožujka 2016. godine. 

 

Članak 7. 

 
     Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije. 

            
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE ORIOVAC 
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