
Na temelju Zakona o podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar.Nov. br. 33/01, 60/01,129/05, 

109/07, 125/08 i 36/09, 150 /11,144/12), ĉlanka 76. Zakona o športu (Nar. Nov. br.71/06)  i 

ĉlanka 32. Statuta Općine Kali (Sluţbeni glasnik Općine Kali br. 02/13)  Općinsko vijeće 

Općine Kali je na svojoj 4. sjednici odrţanoj dana 17.12.2013. godine, donijelo:  

 

 

PROGRAM 

JAVNIH POTREBA U ŠPORTU OPĆINE KALI 

ZA 2014. GODINU. 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Donosi se Program javnih potreba u športu na podruĉju općine Kali s financijskim planom za 

2014. godinu. 

Ĉlanak 2. 

 

Javne potrebe u športu za koje se sredstva osiguravaju iz proraĉuna  Općine Kali za 2014. 

godinu  jesu:  

 

1. Programi poticanja i promicanja športa od znaĉaja za Općinu Kali,  

2. ProvoĊenje športskih aktivnosti djece i mladeţi, 

3. djelovanje športskih udruga, 

4. športsko-rekreacijske aktivnosti graĊana.  

5.  odrţavanje i najam sportske dvorane 

6. ostali programi.  

 

U Općini Kali djeluju dva športska kluba. Velik broj djece mlaĊe dobi iz Kali upisano je 

nogometni klub Sv. Mihovil i  Košarkaški klub Otok Ugljan u Preku. 

Športska djelatnost je dobrovoljna, ali je ono civilizacijsko dostignuće utemeljeno na ljudskim 

potrebama i sposobnostima, etiĉkim i moralnim  naĉelima te znanstvenim spoznajama Stoga 

je to posvuda društvena djelatnost od posebnog interesa za ovu Općinu.  

 

Šport u osnovnoj postavci je djelatnost kojom se djeci, mladeţi i  drugim graĊanima 

omogućuje zadovoljavanje potreba za kretanjem  i igrom, razvoj sposobnosti, osobina i 

športskih znanja, oĉuvanja  i unapreĊenje psihofiziĉkih sposobnosti i postizanja športskih 

rezultata. 

 

 

Ĉlanak 2. 

 

Osigurana sredstva u Proraĉunu Općine Kali za 2013. godinu, u iznosu  130.000,00  kn  

rasporeĊuju se na: 

 

1. STOLNO TENISKI  KLUB  KALI……………………….………….40.000,00 kn 

2. SRD  «TADIJA» ………………………………………………………6.000,00 kn 

3. NŠK « SV. MIHOVIL» PREKO………….........……………………..15.000,00 kn 

4. NAJAM ŠKOLSKE DVORANE U  

           OSNOVNOJ ŠKOLI – PODRUŢNICA KALI………………………  12.000,00 kn, 

      5. ODRŢAVANJE DVORANE (redovni popravci , struja , voda,)……..    4.000,00 kn 



5. FINANCIRANJE VODITELJA DVORANE «DRAŢINE»………… 35.000,00 kn 

6. NABAVA SPORTSKIH REKVIZITA…………………………………8.000,00 kn 

7.  OSTALE UDRUGE……………………..……………………………10.000,00 kn 

   

 

Ĉlanak 3. 

 

Sredstvima za ostvarivanje ovog programa raspolaţe Općinski naĉelnik, na temelju 

dokumentacije prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju svog  

Programa Općinskom vijeću Općine Kali. 

 

Ĉlanak 4. 

ZAVRŠNE ODREDBE: 

 

Ovaj program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01. 2014. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE  KALI 

 

KLASA  : 022-06/13-01/4 

URBROJ: 2198/14-01-13-1 

Kali, dana 17.12.2013 godine 

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog  vijeća:  

MILAN PAŢEK 


