
        

Na temelju članka 74. i članak 76.  Zakona o športu («Narodne novine» br. 71/06 i 

150/08) i članka 29. i 84. Statuta Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine Pakoštane” 

broj 2/09 i 3/09.) i članka 24. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pakoštane (“Službeni 

glasnik Općine Pakoštane” br. 2/09) Općinsko vijeće Općine Pakoštane na svojoj 08.  

sjednici održanoj dana  23. prosinca 2010. godine,  donijelo je: 
 

          PROGRAM 

      javnih potreba u športu Općine Pakoštane u 2011. godini 

 

I 

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu na području Općine Pakoštane u  2011. 

godini,  sa ciljem  praćenja  programa, odnosno aktivnosti, poslova i djelatnosti  koje su od značaja za 

Općinu Pakoštane i to : 

- poticanje i promicanje športa,  

- provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 

- djelovanje športskih udruga i klubova,  

- športska priprema i natjecanja,  

- športsko – rekreativna aktivnost građana, 

- planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina. 

 

II 

Proračunom Općine Pakoštane za 2011. godinu planirana su ukupna  financijska sredstva 

od 285.000,00 kuna za javne potreba iz točke I. ovog Programa a koja će biti usmjerena  slijedećim 

korisnicima: 

 

1. Nogometni klub PAKOŠTANE,  predviđen sa  200.000,00 kn 

2. Malonogometni klub SV. NEDILJICA,  predviđen sa  10.000,00 kn 

3. Malonogometni klub DRAGE , predviđen sa  10.000,00 kn 

4. Malonogometni klub VRANA, predviđen sa  10.000,00 kn 

5. Malonogometni klub DEBELJAK, predviđen sa 10.000,00 kn  

6. Lovačka udruga JAREBICA  predviđena sa  10.000,00 kn  

7. Konjički klub VENCEL, predviđen sa  10.000,00 kn 

8. ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB PAKOŠTANE, predviđen sa  5.000,00 kn 

9. Šahovski klub PAKOŠTANE, predviđen sa  10.000,00 kn 

10. Klub odbojke na pijesku PAKOŠTANE, predviđen sa  5.000,00 kn 

11. Regata katamarana, predviđena sa  5.000,00 kuna. 

 

III 

Isplatu sredstva koja su predviđena ovim programom odobravat će Općinski načelnik  prema 

proračunskim mogućnostima, na zahtjev korisnika radi provedbe njihovih programa koje su dužni 

dostaviti Općinskom načelniku najkasnije do kraja siječnja 2011. godine.  

Korisnici iz točke II. ovog programa dužni su dostaviti godišnje izvješće o realizaciji svojih 

programa i aktivnosti za koja su koristili proračunska sredstva.  

 

IV 

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Pakoštane“, a 

primjenjivat će od 01. siječnja  2011. godine.       

Klasa: 021-05/10-01/58 

Ur, broj: 2198/18-10-02 

Pakoštane, 23. prosinca  2010. godine 

                                        OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE 

         Predsjednik  

         Ive Knežević   


