
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TRPANJ 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Klasa:620-01/16-01/01 
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Trpanj, . travanj 2017. 
 
 
Na temelju članka 76.  Zakona o sportu (Narodne novine br.71/06,124/10,34/11,124/11,86/12,  
94/13,85/15 i 19/16), članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije br.6/13), Općinsko vijeće Općine Trpanj na svojoj 20. sjednici, održanoj .... 
travnja 2017. godine, donijelo je  
 
 
     PROGRAM 
   javnih potreba u sportu  Općine Trpanj 
                                                         za 2017. godinu  
 
 
         Članak 1.  
Ovim Programom utvrđuju se iznosi sredstava za financiranje aktivnosti i djelatnosti u svezi s: 

• poticanjem i promicanjem sporta, osobito djece i mladeži 
• provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži 
• djelovanjem športskih udruga  

 
    Članak 2. 

Za ostvarivanje progama javnih potreba iz članka 1. ovog Programa, Općina Trpanj je planirala  
financijska sredstva u svom Proračunu sukladno Zakonu o sportu. 
 
          Članak 3. 
Programom javnih potreba u sportu obuhvaćeno je financiranje osnovnih uvjeta za sport i 
rekreaciju i  aktivnosti sportskih udruga i Općine Trpanj (tekuće aktivnosti i sportska natjecanja) 
U 2017. godini proračunska sredstva na poziciji Programa  1002 Društvene djelatnosti A100004 -
javne potrebe u sportu u visini od 70.000,00 kuna koristit će se kako slijedi: 
 
  KORISNICI                                              PRORAČUN ZA 2017. 
 

1. NK „FARAON“                                          30.000.00 kuna 
2. V.K „TRPANJ“                                           15.000,00 kuna 
3. L.D. DUBRAVA Gornja Vrućica                 9.000,00 kuna 
3. B.K. „FARAON“                                          8.000,00 kuna 
4. B.K. „GORNJA VRUĆICA“                        8.000,00 kuna 



     Članak  4.  
Sredstvima iz članka 2. raspolaže općinski načelnik u skladu s odredbama i kriterijima određenim 
ovim Programom, zakonskim propisima, te pojedinačnim odlukama o raspodjeli sredstava. 
Sredstava će se doznačavati namjenski za ostvarivanje programa u skladu s ostvarivanjem 
proračuna Općine Trpanj udrugama koje su uskladile svoju regisraciju sukladno zakonskoj 
regulativi isključivo na temelju pojedinačno pisanih zahtjeva.Sredstva do 5.000 kuna mogu se 
doznačiti jednokratno dok se sredstva do 20.000,00 kuna  doznačuju  u dva obroka.  
 
     Članak 5. 
O utrošku proračunskih sredstava za ostvarivanje ovog programa Općinski načelnik izvještava 
Općinsko vijeće. 
 
      Članak 6. 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-
neretvanske župnije. 
 
 
 
       Predsjednik Općinskog vijeća 
           Bruno Koludrović v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


