
 

 

 Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o športu ("Narodne novine" broj 111/97 i 

13/98) i članka 21. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Županije 

splitsko-dalmatinske" broj 11/01) Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 

svojoj 15. sjednici održanoj 12. prosinca 2002. godine, donijela je 

 

 

PROGRAM  

javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2003. godinu 

 

 

I. 

 

 Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu u Splitsko-dalmatinskoj 

županiji za 2003. godinu i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u 

Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2003. godinu u ukupnoj visini od 1.317.000,00 

kn kako slijedi. 

 

1. Školska športska natjecanja       240.000,00 kn 

 

 Veliki značaj u programima javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinska županija 

daje školskom športu se realizira za poboljšanje športskog standarda osnovnih i srednjih 

škola na području Županije. Rezultati rada školskih športskih klubova najbolje se vide kroz 

njihova međusobna natjecanja. Županija će stoga sudjelovati u organizaciji športskih 

natjecanja učenika. 

 

2. Županijska zajednica športskih saveza i udruga   240.000,00 kn 

 

 Ovim programom predviđeno je sufinanciranje Županijske zajednice športskih 

saveza i udruga koja će dalje sufinancirati prioritetne potrebe vrhunskog i amaterskog 

športa u našoj Županiji uz naglasak na ravnomjernom razvoju športa u svim sredinama 

ovisno o uvjetima i mogućnostima određene sredine. 

 Županijska zajednica športskih saveza i udruga će pomoći u organizaciji športskih 

natjecanja koja će se održati u 2003. godini na našem području koja imaju poseban značaj 

za Splitsko-dalmatinsku županiju. 

 Županijska zajednica športskih saveza i udruga će raspoređivati sredstva za tjelesnu 

kulturu i športske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja kao i športsko-

rekreacijske aktivnosti građana koje su u funkciji čuvanja i održavanja zdravlja pučanstva. 

  

3. Manifestacije od posebnog značenja     510.000,00 kn 

 

 Županija će podržavati športske manifestacije od županijskog, međužupanijskog i 

državnog značenja i izgradnju športske infrastrukture u svezi toga. 

 

  

4. Ostalo         327.000,00 kn 

 

 Sredstvima s ove pozicije intervenirat će se u projekte u športu koji nisu mogli biti 

planirani na početku proračunske godine. 
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II. 

 

 Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom 

glasniku Županije splitsko-dalmatinske" . 

 

 

KLASA: 021-04/02-02/140  

URBROJ: 2181/1-01-02/01 

Split, 12. prosinca 2002. godine 

 

 

        PREDSJEDNIK 

       ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE: 

 

 

 

       Doc. dr. sc. Mihovil Biočić, v.r. 

 


