Na temelju članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06., 150/08., 124/10.,
124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.), članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“
74/14), članka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15)
i članka 44. Statuta Općine Sokolovac (“Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije”
broj 5/13. i 3/18), Općinski načelnik Općine Sokolovac objavljuje
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU
OPĆINE SOKOLOVAC ZA 2020. GODINU
I.
Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Sokolovac
(u daljnjem tekstu: Proračun) jesu sportske djelatnosti, programi i događanja od interesa za
Općinu Sokolovac (u daljnjem tekstu: Općina), a koje Općina Programom javnih potreba u
sportu za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one
koje su utvrđene posebnim zakonom.
Sukladno zakonu Općina će u Program uvrstiti:
- poticanje i promicanje sporta te pokroviteljstvo Općine na pojedinim sportskim
manifestacijama,
- provođenje izvannastavnih sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata kao i
programi sportskih škola djece i mladih,
- djelovanje sportskih udruga te programi nastupa sportaša i sportskih udruga od osobitog
značaja za Općinu na značajnim natjecanjima,
- redovite aktivnosti sportaša, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te
opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša i
- sportsko- rekreacijske aktivnosti građana.
II.
Na ovaj Javni poziv se mogu javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine čiji su
ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba građana Općine u području sporta.
Prioritet u financiranju odnosno sufinanciranju imaju prijedlozi koji svojom kvalitetom
zadovoljavaju javne potrebe u sportu te svojom realizacijom doprinose sportskim aktivnostima
i obogaćuju ponudu Općine.
Sve prijedloge će obraditi Općinsko vijeće, a prihvaćeni će prijedlozi biti uvršteni u
Program i, putem javnog natječaja, biti financirani prema mogućnostima Proračuna.
III.
Rok za podnošenje prijedloga je 31. listopad 2019. godine.
Prijedlozi se podnose na obrascu JPS ispunjenom isključivo računalom, a koji se može
preuzeti na internetskim stranicama Općine http://www.sokolovac.hr.
Prijedlozi s nepotpunim podacima, nepopunjenim traženim obrascima kao i prijedlozi
koji nisu dostavljeni u roku neće se razmatrati niti uvrstiti u Program.
IV.
Prijedloge, s naznakom „Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu“,
pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva potrebno je dostaviti na adresu Općina
Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, 48306 Sokolovac i u digitalnom obliku na adresu
elektroničke pošte opcina-sokolovac@kc.t-com.hr.
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