
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne 
novine „ br. 33/01, 60/01,129/05,128/08,36/09,150/11,144/12 i 19/13),članka 76. Zakona o 
športu („Narodne novine „ broj 71/06 150/08,124/10,124/11,86/12, 94/13,85/15 i 19/16)) i 
članka  31. Statuta Općine Zemunik Donji(Službeni glasnik Zadarske županije  13/16) 
Općinsko vijeće Općine Zemunik Donji na svojoj  34. sjednici održanoj  21. prosinca 2016. 
godine donosi  
 
 
 
 

PROGRAM  
Javnih potreba u športu u 2017. godini 

 
 

I  
 

Utvrđuje se da su javne potrebe u športu na području Općine Zemunik Donji: 
 
- poticanje i promicanje športa kod djece i mladeži 
- djelovanjem športskih klubova 
- sudjelovanjem u financiranju športskih natjecanja i aktivnosti 
- brigom za športske objekte 

 
II 
 

Aktivnosti iz točke I obuhvaćaju rad klubova sa područja Općine Zemunik Donji. 
 

III 
 
Aktivnosti i poslovi iz točke I su od interesa i značaja za Općinu Zemunik Donji pa se 
sredstva za ostvarivanje potreba iz ovog Programa osiguravaju u Proračunu Općine Zemunik 
Donji i to :  
 
Nogometni športski klub „Zemunik“  -     80.000,00 kn 
Boćarski klub „Bulin „                               10.000,00 kn 
Boćarski klub „Zemunik „                         10.000,00 kn 
Malonogometni klub Osam mladih                              7.000,00 kn 
Ženski boćarski klub                                                    2.000,00 kn 
Pikado klub CD                                                            2.000,00 kn 
Karate klub Gradina        1.000,00 kn 
Malonogometni turnir Zemunik Donji           7.000,00 kn 
Memorijalni malonog.turnir Zemunik Gornji       7.000,00 kn  
Boćarski turnir za Kraljicu mira      7.000,00 kn 
Memorijalni boćarski turnir Zemunik Donji     7.000,00 kn 
Malonogometni turnir – Vlaka                          5.000,00 kn 
Memorijalni malonogometni turnir Marušići    5.000,00 kn 
Konopijada                                                                   7.000,00 kn 
Ostale tekuće donacije                                    5.000,00 kn  
Ostale tekuće donacije u naravi (voda za  
Nogometno igralište)        30.000,00 kn 



 
Sredstva se raspoređuju na temelju plana rada i natjecanja športskih udruga u ovoj godini. 
 

 
 
 

IV 
 

U cilju praćenja korištenja sredstava iz točke III ovog Programa korisnici su dužni Općinskom 
vijeću Općine Zemunik Donji podnijeti izvješće o ostvarivanju Programa. 
 

V 
 

Raspodjelu sredstava korisnicima iz ovog Programa vrši Jedinstveni upravni odjel Općine 
Zemunik Donji temeljem njihovog obrazloženog zahtjeva. 
 

VI 
 

Ovaj Program primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine i biti će objavljen u „Službenom 
glasniku Općine Zemunik Donji“ 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZEMUNIK DONJI 
 
 
 
 
 
KLASA: 400-01/16-01/12 
URBROJ: 2198/04-02-16-1 
Zemunik Donji, 21.prosinca 2016. god. 
 
 
 
 
 
 
                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
          Jure Fabijan, dipl. oec. 
 


