
 

Na temelju članka 74. st. 2. i članka 76. Zakona o sportu («Narodne novine» br. 71/06, 150/08, 

124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19 47/20 i 77/20) i članka 18. Statuta Općine Farkaševac 

(«Glasnik Zagrebačke županije» br. 16/21), Općinsko vijeće Općine Farkaševac na 5. sjednici održanoj 

21. prosinca 2021. godine, donijelo je   

 

P R O G R A M 

JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE 

FARKAŠEVAC ZA 2022. GODINU 

 

I 

 

UVOD 

Javne potrebe u sportu Općine Farkaševac Općinskom vijeću Općine Farkaševac predlažu, na 

temelju svojih programa sportske udruge koje djeluju na području Općine Farkaševac, a u skladu sa 

člankom 76. Zakona o sportu.  

Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Farkaševac jesu 

aktivnosti, poslovi i djelatnosti za koje je određeno da su lokalnog značaja u svezi: 

1. poticanja i promicanja sporta, 

2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 

3. djelovanje sportskih udruga na području općine Farkaševac, 

4. pripremama sportaša, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih natjecanja, 

sudjelovanjem na domaćim natjecanjima te posebnom i općom zdravstvenom zaštitom 

sportaša, 

5. sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana, kao i unapređenjem i očuvanjem zdravlja i 

postizanja psihofizičke sposobnosti pučanstva, 

6. tjelesnom kulturom i sportskim aktivnostima invalida i drugih osoba oštećena zdravlja, 

7. održavanjem i izgradnjom objekata od značaja za Općinu Farkaševac. 

 

      II 

PROGRAMSKI CILJEVI 

 Ciljevi programa javnih potreba u sportu Općine Farkaševac kojeg će se financirati sredstvima 

proračuna Općine Farkaševac u 2022. godini su: 

- ulaganje u razvoj mladih sportaša radi očuvanja dostignute razine kvalitete sporta i stvaranja 

što kvalitetnije osnove kao uvjet daljnjeg razvoja i napretka, 

- očuvanje postojeće kvalitete koja doprinosi promidžbi Općine Farkaševac i Republike  

Hrvatske,  

- poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, poglavito školske djece i mladeži, 

- održavanje natjecanja od značaja za Općinu Farkaševac,  

- održavanje i izgradnja objekata na kojima se održavaju natjecanja. 

 

III 

 

PROGRAM OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA SPORT OPĆINE FARKAŠEVAC 

 Sportske organizacije s područja općine Farkaševac predlažu održavanje sportskih manifestacija 

koje svojom tradicijom ili značenjem zaslužuju praćenje kroz ovaj Program. 

 Sredstva će se planirati za osnovne organizacijske troškove i korištenje sportskih objekata. 

 a) Manifestacije od značaja za Općinu Farkaševac 

     Program podržava sportske manifestacije koje se održavaju prema kalendaru natjecanja od 

značaja za Općinu Farkaševac 

 b) Unapređenje sporta u školama 

     Prioritet djelovanja sportskih organizacija s područja Općine Farkaševac je uspostava što 

boljih odnosa sa školom i uključivanje školske djece u sportske aktivnosti u sustavu natjecanja sportaša 

tog uzrasta te organizirati sportske igre s ciljem smanjivanja društveno neprihvatljivog ponašanja mladih 

i svih oblika ovisnosti. 

c) Dodatni programi 



   Ukoliko se tijekom godine utvrdi da planirana sredstva nisu dovoljna, ovisno o značenju i 

vrijednosti programa, ostavlja se mogućnost revalorizacije. 

 

   

IV 

 

SREDSTVA 

 Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u sportu Općine Farkaševac osigurana u proračunu 

Općine Farkaševac u 2022. godini, iznose  748.000,00 kuna, i doznačuju se sportskim organizacijama 

Općine Farkaševac koje djeluju na području Općine Farkaševac u skladu sa programskim ciljevima i 

programom od posebnog značaja za sport Općine Farkaševac ili se financiraju direktno iz općinskog 

proračuna. 

       

V 

 Programi koji će biti od interesa za sport Općine Farkaševac mogu se prihvatiti naknadno i 

financirati iz sredstava namjenjenih dodatnim programima. 

 

VI 

Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u sportu Općine Farkaševac razvrstana su prema 

predloženim programima sportskih organizacija kako slijedi: 

  

Pozicija u 

proračunu 

/Aktivnost/  Program Planirani iznos Izvor 

financiranja 

 

R155 

R155 - Nogometni klub   

“ŽABNICA”, Žabnica – 

troškovi natjecanja, sudaca, 

medicinskog osoblja, 

održavanja sportskog terena i 

svlačionica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj sporta i 

rekreacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od poreza 

 

R156 

Nogometni klub  “MLADOST”, 

Brezine – troškovi natjecanja, 

sudaca, medicinskog osoblja, 

održavanja sportskog terena i 

svlačionica 

 

 

43.000,00 

R156.2 Nogometni klub “FARKAŠ” -

Farkaševac,  troškovi 

natjecanja, sudaca, medicinskog 

osoblja, održavanja sportskog 

terena i svlačionica 

 

 

35.000,00 

R156.1 Športsko-ribolovna udruga 

Vukšinac – organizacija 

natjecanja 

 

5.000,00 

R156.3 Športsko-ribolovna udruga Bolč 10.000,00 

R157.1 Potrošnja električne energije u 

svlačionicama nogometnih 

klubova u Brezinama, Žabnici i 

Farkaševcu 

 

 

 

 

 

 

 

5.000,00  

R157.2 Potrošnja plina u svlačionicama 

nogometnih klubova 

 

5.000,00 



R157.3 Usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja sportskih objekata u 

Farkaševcu, Brezinama i 

Žabnici 

 

 

 

 

 

 

Razvoj i 

održavanje 

sportske i 

rekreacijske 

infrastrukture 

 

30.000,00 

R157.10 Modernizacija sportskog terena 

Farkaševac – kupnja 

građevinskog zemljišta za 

proširenje igrališta 

 

120.000,00 

R157.11 Uređenje nogometnog igrališta 

u Farkaševcu 

 

100.000,00 

R157.12 Uređenje unutarnjeg dijela 

građevinskog objekta 

svlačionica u Farkaševcu 

 

100.000,00 

R159.4 Izrada sjedećih podloga na 

tribinama na rukometnom 

igralištu u Farkaševcu 

 

20.000,00 

Prihodi od 

zakupa imovine 

R159.5 Izrada projektne dokumentacije 

za izgradnju Obiteljskog 

rekreacijskog parka “Brod” 

 

100.000,00 

Pomoći iz 

državnog 

proračuna 

R159.6 Izrada projektne dokumentacije 

za izgradju turističkog jezera u 

Ivančanima 

 

100.000,00 

 

Prihodi od poreza 

  

UKUPNO 

  

 748.000,00 

 

 

VII 

 

Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u sportu Općine Farkaševac će biti raspoređena na 

temelju programa. 

Sportske organizacije koje neće izvršavati predviđene obveze neće moći sudjelovati u raspodjeli 

sredstava. 

 

VIII 

 

Ovaj program stupa na snagu osmoga dana nakon objave u “Glasniku Zagrebačke županije”. 

 

 

KLASA: 620-01/21-01/03  

URBROJ: 238/08-01-21-1   

Farkaševac, 21. prosinac 2021. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA FARKAŠEVAC 

Općinsko vijeće 

         

      

         PREDSJEDNICA 

         Marija Perđun Cmrk v.r. 


