Na temelju članka 39. Zakona o športu (71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 38. Statuta općine Tounj (GKŽ 16/13)
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ
na  13. sjednici održanoj dana 27. studenog 2015. godine donijelo je


P R O G R A M 

JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
NA PODRUČJU OPĆINE TOUNJ ZA 2016. GODINU


					     Članak 1. 

	Javne potrebe u športu su aktivnosti poslovi i djelatnosti koje su od općinskog značaja, a to su:

	Poticanje i promicanje športa,

Programska izvannastavna i izvanškolska aktivnost djece i mladeži
Djelovanje športskih udruga
Provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja
Športsko – rekreacijske aktivnosti u funkciji očuvanja zdravlja
Športske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećenog zdravlja
Održavanje i izgradnja objekata od značaja za općinu
Stručni i obrazovni rad u športu


					  Članak 2. 

	Sukladno Zakonu sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu izdvajaju se iz Proračuna Općine na računu športskih udruga u općini. 


					 Članak 3. 

	Zadovoljavanje javnih potreba mora se uskladiti sa realnim materijalnim mogućnostima općine. 
	Usmjerenost razvoja treba definirati prema slijedećim polazištima:

	Selektivna podrška športova i udruga na osnovi kvalitete

Posebna skrb o aktivnostima invalida Domovinskog rata i drugih osoba oštećenog zdravlja
Očuvanje i zaštita športskih objekata od značaja za šport u općini Tounj 
Afirmacija općine Tounj na području športa 


					 Članak 4. 

	Sukladno značenju poslova, zadaća i funkcija koje su zakonom stavljene u djelokrug športskih udruga osigurava se ukupno njihovo djelovanje, kroz financijsku potporu za natjecanja na županijskoji i općinskoj razini.
 
Članak 5.

	S obzirom na broj klubova i potebe suvermenog športa općina Tounj sukladno svojim financijskim mogućnostima financirati će značajna športska natjecanja od interesa za Općinu. 

Članak 6.

	Općina Tounj voditi će posebnu skrb o aktivnostima u športu rekreaciji invalida Domovinskog rata i drugim osobama oštećenog zdravlja u okviru svojih financijskim mogućnosti.

Članak 7.

	Općina Tounj pružiti će financijsku potporu športskim udrugama u održavanju neophodne infrastrukture, sufinanciranju izgradnje i uređenja športskih objekata na području općine, te nabavi opreme. 


Članak 8.

	U Proračunu općine Tounj za realizaciju ovog Programa osiguravaju se sredstva sa pozicije R078 u iznosu od 10.000,00 kuna.


Članak 9.

Ovaj Program objaviti će se u Glasniku Karlovačke županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine. 
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