
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA 
         OPĆINA ROVIŠĆE 
          Općinsko vijeće 

 
Klasa: 620-01/10-01/6 
Urbroj: 2103/06-01-10-1 
 
Rovišće, 29. prosinca 2010. 
 
 
  Na temelju članka 76. Zakona o športu ("Narodne novine" broj 71/06) i članka 30. 
stavak 1. točka 7. Statuta Općine Rovišće («Ţupanijski glasnik BBŢ», broj 18/09), Općinsko vijeće 
Općine Rovišće na 10. sjednici odrţanoj dana 29. prosinca 2010. godine     d o n o s i 

 
 

PROGRAM  
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 

OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2011. GODINU  
 

SVRHA PROGRAMA 
 
  Svrha Programa javnih potreba u športu je omogućiti bavljenje tjelesnom aktivnošću 
što većeg broja djece, mladeţi i odraslog stanovništva, koja se organizirano izvodi radi postizanja 
športskih postignuća te radi unapređenja zdravlja ili radi rekreacije. 
 
CILJ PROGRAMA  

 
  Cilj Programa javnih potreba u športu je osigurati i poboljšati razinu kvalitete športa u 
općini, posebice onog dijela koji će pridonijeti promidţbi Općine Rovišće na razini Republike Hrvatske i 
na međunarodnom planu. 
   
OPIS PROGRAMA 
 
  Program javnih potreba u športu sastoji se od: 
  1. program športskih natjecanja 
  2. program uređenja i odrţavanja športskih objekata 
  3. program športskih susreta, manifestacija i rekreacija 
   
STRUĈNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA 
 
  U realizaciju navedenog programa uključeni su stručni suradnici u športu (treneri, 
instruktori, učitelji, voditelji rekreacije), te osobe koje sudjeluju u organizaciji i vođenju športskih 
natjecanja i športskih priredbi (suci, mjeritelji vremena, organizatori, voditelji programa i sl.). 
 
REZULTATI U 2010. GODINI 
 
  Tijekom 2010. godine provodila se redovna djelatnost športskih klubova, udruga i 
društava, a sredstva su doznačavana prema potrebama realizacije njihovih planova i programa u svezi 
troškova natjecanja i ulaganja u uređenje i odrţavanje športskih objekata. Organizirane su športske 
manifestacije koje su bile dobro posjećene, a po pozivu su se športske udruge uključivale u 
manifestacije od značaja za Općinu Rovišće  
 
CILJEVI ZA 2011. GODINU 
 
  Uključivanje što većeg broja djece i mladeţi u šport putem športskih škola. Osigurati 
poticajna sredstva za osposobljavanje i usavršavanje stručnih kadrova u športu. Osigurati kontinuitet 
ulaganja u investicijsko odrţavanje postojećih športskih objekata te izgradnju novih objekata. 



 
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA 
 
  Za provedbu ovoga Programa potrebito je osigurati 155.000,00 kn proračunskih 
sredstava Općine Rovišće.  
  1. program športskih natjecanja              115.000,00 kn 
      HNK Rovišće        45.000,00 kn 
          NK Dinamo Predavac      34.000,00 kn 
          NK TOSK Tuk       12.000,00 kn 
          NK Hrvatski sokol Podgorci      12.000,00 kn 
      ŠŠK Mrav Rovišće       12.000,00 kn 
 
  2. program uređenja i odrţavanja športskih objekata  20.000,00 kn 
 
  3. program športskih susreta, manifestacija i rekreacija  20.000,00 kn. 
 
OSOBE ZADUŢENE ZA PROGRAM 
 
  Za kontrolu i provedbu ovoga Programa zaduţen je općinski načelnik.  
 
ZAVRŠNA ODREDBA 
 
  Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Ţupanijskom glasniku 
BBŢ». 
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