
 
      Na temelju članka 74.Zakona o šport (NN 71/06,150/08.,124/10.,124/11. i 86/12.) i članka 
21.Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine 4/09.), Gradsko vijeće Grada Krapine na 
svojoj25.sjednici održanoj dana 20.12.2012.godine,donosi 
 

 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 

GRADA KRAPINE ZA 2013. GODINUR 
 
 
1. OPĆE ODREDBE 
 
Osnovu financiranja športa čine prihodi koje pravne i fizičke osobe koje obavljaju športsku djelatnost 
ostvare obavljanjem športske djelatnosti, članarine, kao i sredstva kojima jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave pomažu obavljanje športskih djelatnosti. 
Športskim djelatnostima smatra se sudjelovanje u športskim natjecanjima, športska rekreacija, športska 
obuka, upravljanje športskim objektima te organizirane izvannastavne ili izvanškolske učeničke i 
studentske tjelesne aktivnosti, kao i tjelesne aktivnosti i igre invalida. 
Krapinski športski savez ovim Programom, utvrñuje javne potrebe u športu i za njihovo ostvarenje 
osigurava financijska sredstva iz proračuna Grada Krapine u skladu s odredbama Zakona, po 
programima odnosno aktivnostima klubova, sportaša i udruga, a sve u skladu s ovim Programom.  
 
 
UTVRðIVANJE JAVNIH POTREBA 
 
Javnim potrebama u športu, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Krapine, utvrñuju se 
aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od značenja za Grad Krapinu, a to su: 

o poticanje i promicanje športa,  
o provoñenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,  
o djelovanje športskih klubova i udruga te Krapinskog športskog saveza u Gradu Krapini,  
o športska priprema (trening), organizacija i provedba sustava natjecanja domaćih i 

meñunarodnih, te opća i posebna zdravstvena zaštita športaša,  
o voñenje kadrovske politike angažiranjem osoba za obavljanje stručnih poslova u športu,  
o športsko – rekreacijske aktivnosti grañana, kao i druge športske aktivnosti koje su u funkciji 

unapreñenja i čuvanja zdravlja, te postizanja psihofizičke sposobnosti pučanstva,  
o športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,  
o planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih terena i grañevina od značaja za Grad 

Krapinu,  
o provoñenje i financiranje razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja športa.  

Realizacijom Programa javnih potreba u športu Grad Krapina nastoji ostvarivati ciljeve promicanja 
gradskog športa. Samim promicanjem športa preko klubova i udruga, a i pojedinačno, morati će se 
nastojati postizati uspjehe na gospodarskom, turističkom, kulturnom, prosvjetnom i zdravstvenom 
planu. 
Krapinski športski savez Grada Krapine svojim programom rada, financijskim planom i kriterijima za 
rangiranje športskih udruga članica zajednice ima zadaću promicanja športa na području Grada 
Krapine utvrñenu ovim Programom, a posebno poticati i promicati šport djece i mladeži te usklañivati 
aktivnosti svojih članova, športskih udruga i društava s područja Grada Krapine. 
 
RASPODJELA I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA ZA ŠPORT 
 
Raspodjela  sredstava u iznosu od 700.000.kn namijenjenih za realizaciju javnih potreba u športu 
Grada Krapine u 2013. godini sukladno Zakonu, realizirati će se putem Krapinskog športskog saveza. 
Sredstva osigurana proračunom Grada Krapine doznačivati će se Krapinskom športskom saveza u 
jednakim mjesečnim iznosima. 



Navedena dinamika može se mijenjati odlukom Gradonačelnika, na temelju opravdanog zahtjeva 
Krapinskog športskog saveza, uvažavajući pritom posebne odredbe i zakonitosti izvršavanja gradskog 
proračuna. 
Krapinski športskih savez Grada Krapine se zadužuje za daljnji prijenos proračunskih sredstava 
športskim udrugama i klubovima u skladu s Kriterijima za rangiranje športskih udruga članica 
Krapinskog športskog saveza športskih udruga Grada Krapine u 2013.godini.  
Posebne i pojedinačne zahtjeve športskih udruga koji budu iskazani i podneseni tijekom godine 
rješavat će Krapinski športski savez na teret ukupno odobrenih sredstava.  
Krapinski športski savez obvezuje se podnositi Gradu Krapini polugodišnja izvješća o realizaciji i 
prijenosu proračunskih sredstava športskim udrugama i klubovima.  
Krapinski športski savez predlaže  raspodjelu novčanih sredstava Grada Krapine namijenjenih za javne 
potrebe u športu na slijedeći način: 
 
 
 

FINANCIJSKI PLAN  SREDSTVA KRAPINSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA U 201 3. GODINI 

    
  

športske udruge 2013 

AUTO KLUB ZAGOREC 9.000   

DRUŠTVO SPORTSKIH IGARA UČENIKA 28.000   

KICKBOXING  KLUB ˝KRAPINA˝ 26.000   

KOŠARKAŠKI KLUB KRAPINA 98.500   

KRAPINSKI KLUB ZA SPORTSKU REKREACIJU  6.500   

NOGOMETNI KLUB ZAGOREC 280.000   

SPORTSKO KRAPINSKO AKADEMSKO DRUŠTVO 1.000   

STOLNOTENISKI KLUB ZAGOREC KRAPINA 26.500   

ŠAHOVSKI KLUB KRAPINA 26.500   

ŠPORTSKA UDRUGA˝GRGAČEVO˝ 1.800   

ŠPORTSKI PLESNI KLUB HABANERA KRAPINA 1.000   

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO KRAPINA 20.000   

TENISKI KLUB ZAGOREC KRAPINA 6.000   

TRKA ČKI KLUB ˝MARATON˝ KRAPINA 7.000   

ŽENSKI RUKOMETNI KLUB ZAGOREC KRAPINA 75.000   

POKRENI SE 1.000   

PIKADO KLUB 1.000   

SPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH ZAGORJE 1.000   

ŽŠŠS KZŽ 1.000   

RAD SAVEZA 12.000   

REZERVA 27.500   

PROGLAŠENJE NAJBOLJEG ŠPORTAŠA 10.000   

OBRAZOVANJE TRENERA 14.000   

REŽIJE 1.200   

PROJEKTI 18.500   

UKUPNO 700.000,00   
 



 
 

2. ŠPORTSKO REKREACIONI CENTAR PODGORA  
 
 
Za investicijsko održavanje Športsko rekreacijskog centra Podgora predviñeno je u 2013.godini  
izdvajanje novčanog iznosa od 50.000 kn. 
 

 
3. POTPORE ŠPORTSKO – REKREACIJSKIM AKTIVNOSTIMA GRA ðANA  TE 

DRUGIM ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI UNAPRE ðENJA 
ZDRAVLJA 

 
 
Uz djelovanje športskih udruga i klubova u Proračuna za 2013.godinu predviñeno je financiranje 
i aktivnosti udruga koje nisu članice Saveza,a organizatori su aktivnosti korisnih za psihofizičko 
zdravlje djece,mladeži i ostalih grañana. i to kako slijedi: 
 
Odred izviñača Hrvatsko zagorje Krapina                                                                          15.000 
 
Planinarsko društvo Strahinjčica                                                                                           5.000 
 
Ukupno                                                                                                                                 20.000 
 
 
Ukupno planirana sredstva u 2013.godini za javne potrebe u športu Grada Krapine predviñena su 
u iznosu od 770.000 kn. 

 
 
                                                                                                         Predsjednik Gradskog vijeća                                 

                                                                                                                        Zoran Gregurović 
 
 
Klasa: 620-01/12-01/007 
Urbroj: 2140/01-05-0502-12-4 
Krapina, 20.12.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


