
                         
          REPUBLIKA HRVATSKA
  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                            OPĆINA TORDINCI
                               Općinsko vijeće
       

Klasa: 620-01/22-01/5
Ur broj: 2196-27-01/1-22-1
Tordinci,  27. prosinca 2022.

Temeljem članka 76. Zakona o sportu («Narodne novine» broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 
86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19) i članka 29. Statuta Općine Tordinci («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije, broj: 09/21)  Općinsko vijeće Općine Tordinci na svojoj 12-oj 
sjednici održanoj 27. prosinaca 2022. godine, donosi:

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA  
Javnih potreba športskih udruga za 2022. godinu

Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba športskih udruga za 2022. godinu mijenja se 
Program javnih potreba športskih udruga za 2022. godinu («Službeni vjesnik» Vukovarsko-
srijemske županije broj 31A/21) te glasi:

Članak 1.
Donosi se Program javnih potreba u sportu na području Općine Tordinci za 2022. godinu.

Članak 2.
Programom se utvrđuju poslovi, aktivnosti i djelatnosti u sportu koje su u interesu za Općinu:

1. poticanje i promicanje sporta,
2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena 
zaštita sportaša,
5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Općinu 
Tordinci,
9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji 
razvoja sporta. 

Članak 3.
Kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava određena su Pravilnikom o 

sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Tordinci.



Članak 4.
Red
. br.

Naziv korisnika Plan 2022.

1. Nogometni klubovi u Općini Tordinci 236.000,00kn
2. Boćarski klub     1.000,00kn
3. Sportske manifestacije   12.000,00kn

UKUPNO 249.000,00kn

Članak 5.
Sredstva za  financiranje javnih potreba iz ovog Programa osigurana su u Proračunu Općine 

Tordinci za 2022. godinu.

Članak 6.
Program stupa na snagu osam dana nakon objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-

srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
                    Zdravko Ivanković


