
 
Na temelju članka 76.  Zakona o športu  („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10 i 

124/11), članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“  br. 7/09, 5/10, 
7/10, 1/12), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2012. 
godine donijelo je 
 

 P R O G R A M 
javnih potreba u športu Grada Gospića za 2012. godinu 

 
 

I 
Za realizaciju Programa javnih potreba u športu za 2012. godinu osiguravaju se 

sredstva u Proračunu Grada Gospića za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 1.050.900,00 
kn. Sredstva se raspoređuju kako slijedi: 
 

1. Trening, organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja 
te opća i posebna zdravstvena zaštita……………677.600,00 kn 

 
2. Djelovanje GŠS-a……………………………………….…...…..297.300,00 kn 

- rashodi za zaposlene                                                           257.300,00 kn 
- materijalni troškovi                                                                 40.000,00 kn 
 

3. Športska rekreacija građana………………………………..……56.000,00 kn 
3. a. - zimska košarkaška liga                                                     8.000,00 kn 

             - zimska liga malog nogometa                                           10.000,00 kn 
     3. b. - Program povodom obilježavanja Dana Grada Gospića 
             - biciklijada  Grada Gospića                                                9.000,00 kn 
             - tenis turnir Gospić Open                                                   5.000,00 kn 
             - ljetni malonogometni turnir                                              10.000,00 kn 
             - Kup Grada Gospića                                                           5.000,00 kn 
             - demonstracija hrvačkih zahvata                                        4.000,00 kn 
             - turnir u ženskoj košarci                                                     5.000,00 kn 
 
4. Poticanje i promicanje športa, skrb o kategoriziranim športašima, proglašenje 

najboljih športskih rezultata…………………….….15.000,00 kn 
 
5. 8. Olimpijski festival dječjih vrtića Hrvatske, natjecanje na lokalnoj 

razini…..………………………………….………………………..…5.000,00 kn 
 

II 
Cilj donošenja Programa javnih potreba u športu za 2012. godinu temelji se na slijedećim 

postavkama: 
 

1. poticanje i promicanje športa, 
2. očuvanje i poboljšavanje postignute kvalitete športa, posebice onog dijela koji će 

doprinijeti promidžbi Grada Gospića, 
3. osiguranje što većeg broja djece i mladeži u športu putem športskih udruga koje 

djeluju na području Grada, 
4. provedbi sustava treninga i natjecanja športskih udruga, 
5. djelovanje športskog saveza, 
6. športsko rekreacijskim aktivnostima građana koje su u funkciji unapređenja i 

očuvanja zdravlja, s posebnom skrbi o športskim aktivnostima invalida. 
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III 
Sredstva iz Proračuna Grada Gospića u iznosu od 1.050.900,00 kn koristit će se za 

realizaciju Programa javnih potreba u športu Grad Gospića za 2012. godinu. 
Gospićki športski savez odgovoran je za namjensku realizaciju sredstava. 
 

IV 
Gospićki športski savez dužan je podnijeti izvješće o svome godišnjem poslovanju, 

sa strukturom svih prihoda i rashoda u izvještajnoj godini. 
 
 

V 
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.   
 

Klasa: 402-04/12-01/09 
Urbroj: 2125/01-01-12-03 
Gospić, 28. ožujka 2012. godine 

 
           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

    GRADA GOSPIĆA 
 

      Petar Radošević, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


