
      
Na temelju članka 74. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 

124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 32. Statuta Općine Sikirevci (Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije, broj  03/13) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće 
Općine Sikirevci na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 15.prosinca 2017. godine, donijelo je  

 
PROGRAM 

javnih potreba u sportu Općine Sikirevci za 2018. godinu 
 

I. 
Programom javnih potreba u sportu Općine Sikirevci za 2018. godinu utvrđuju se 

interes i smjernice za razvoj sporta na području Općine Sikirevci, te opseg i sadržaji  koji će 
se financirati iz Proračuna Općine Sikirevci u 2018. godini. 

 
II. 

Javne potrebe u sportu na području Općine Sikirevci ostvarivat će se  
- djelovanjem registriranih sportskih udruga te pomaganjem i promicanjem 

sportskih aktivnosti 
- provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 
- sportskim takmičenjima i drugim aktivnostima kojima će se pridonijeti razvitku i 

promicanju sporta 
- dodjeljivanjem nagrada za sportska postignuća, 
- sportskim-rekreacijskim aktivnostima građana, 
- investicijskim održavanjem, adaptacijom i izgradnjom sportskih objekata, 
- nabavom nove opreme i stručnim radom u sportu. 
 

III. 
Tijekom 2018. godine planiraju se u oblasti sporta sljedeći programi i aktivnost: 
- nastaviti redovno financiranje postojećih sportskih udruga sukladno planiranim 

sredstvima i utvrđenim kriterijima, 
- trening i natjecanja sportaša, 
- sportske priredbe i manifestacije, 
- promicati sport naročito kod djece i mladih, 
- sport osoba  s invaliditetom, 
- brinuti o sportskim objektima, 
- stimulirati sportske udruge da odgajaju kvalitetan igrački i stručni (trenerski) 

kadar, 
- razvijati sportsko-rekreacijske aktivnosti građana koje su u funkciji unapređenja i 

čuvanja zdravlja prema financijskim i drugim mogućnostima 
 
 
 

IV. 
Za javne potrebe u sportu osigurati će se u Proračunu Općine Sikirevci za 2018. 

godinu ukupna sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna. 
V. 

 Realizacija ovog Programa ovisi o financijskom ostvarenju prihoda Proračuna Općine 
Sikirevci. 
 Ako se u Proračunu Općine Sikirevci neće ostvarivati planirani prihodi, sredstva za 
javne potrebe u sportu uplaćivat će se prema mogućnostima Proračuna. 



 
VI. 

 Raspored sredstava za javne potrebe u sportu provest će se putem javnog natječaja, a 
sukladno sklopljenom ugovoru. 
 

VII. 
Ovaj Program sukladan je Proračunu općine Sikirevci za 2018. godinu i  stupa na 

snagu danom objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske  županije s primjenom od 
01.siječnja 2018. godine. 

 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINA SIKIREVCI 

                                                                                                                     
 
 
 
 

         Predsjednik: 
 
                                 __________________ 
                              Josip Matić 
 
KLASA: 400-08/17-01/04 

URBROJ: 2178/26-01-17-08 

Sikirevci, 15.prosinac 2017. 
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