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KLASA: __________
URBROJ: _____________
Raša, __________ 2020.
Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 26.
Statuta Općine Raša («Službene novine Općine Raša» broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinsko
vijeće Općine Raša na sjednici dana __________ 2020. godine donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Raša za 2021. godinu
OPĆENITO
Članak 1.
Ovim Programom javnih potreba u sportu Općine Raša za 2021. godinu, definiraju se javne
potrebe Općine Raša te utvrđuju ciljevi i zadaće razvoja u području sporta i rekreacije, i to
prvenstveno potrebe vezane za:
- poticanjem i promicanjem sporta,
- provođenjem sportskih aktivnosti djece i mladeži,
- djelovanjem sportskih udruga, zajednica i saveza,
- očuvanjem postojeće kvalitete svih natjecateljskih uzrasta,
- sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana,
- sufinanciranjem sportskih manifestacija.
Članak 2.
Sredstva za financiranje javnih potreba u sportu osiguravaju se u Posebnom dijelu
Proračuna Općine Raša za 2021. godinu, Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel, Program
1013 Razvoj sporta i rekreacije u iznosu od 385.00,00 kuna, a za:
PROGRAM
A) Promicanje sporta – djelatnost udruga građana na promicanju sporta
(natječaj)
- Aktivnosti u području nogometa
- Aktivnosti u području stolnog tenisa
- Aktivnosti u području boćanja
- Aktivnosti u području sportskog ribolova
- Aktivnosti u području sportskog jedrenja
- Aktivnosti u području juda
B) Ostale potpore u sportu – sukladno zahtjevima; jednokratne potpore

Iznos
375.000,00
273.500,00
30.000,00
24.500,00
42.000,00
2.500,00
2.500,00
10.000,00
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UKUPNO

385.000,00

DJELATNOST UDRUGA GRAĐANA NA PROMICANJU SPORTA
Članak 3.
Javne potrebe Općine Raša u sportu za 2021. godinu čine sredstva potrebna za
osiguranje programa i aktivnosti udruga u sportu i rekreaciji.
Sredstva iz prethodnog stavka financiraju se u mogućnostima cjelokupnog Proračuna
Općine Raša, na način da će Općina Raša, sukladno odredbama Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge i Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba
sredstvima proračuna Općine Raša, te sukladno utvrđenim prioritetima, odnosno prioritetnim
područjima iz ovog Programa, raspisati Natječaje za financiranje programa i projekata koje
provode udruge (izuzev potpora koje se dodjeljuju sukladno zahtjevima).
Članak 4.
Sredstvima iz prethodnog članka sufinancirat će se prvenstveno: troškovi rada s
djecom i mlađim uzrastima, nabavka obvezne sportske opreme, a posebno za djecu i mlađe
uzrasne skupine, naknade za rad trenera, troškove natjecanja, te ostali materijalni troškovi
potrebni za funkcioniranje udruga, odnosno realizaciju njihovih redovnih godišnjih programa.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Općine Raša”, a stupa na snagu
1. siječnja 2021. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Zahtila
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Obrazloženje
Program javnih potreba u sportu predložen je temeljem Zakona o sportu.
Javne potrebe u sportu Općine Raša za 2021. godinu čine sredstva potrebna za osiguranje
programa i aktivnosti udruga u sportu i rekreaciji, a financiranje će se vršiti u mogućnostima
cjelokupnog proračuna Općine Raša, na način da će Općina Raša, sukladno odredbama
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o financiranju programa, projekata i
javnih potreba sredstvima proračuna Općine Raša, te sukladno utvrđenim prioritetima,
odnosno prioritetnim područjima iz ovog Programa, raspisati Natječaje za financiranje
programa i projekata koje provode udruge (izuzev potpora koje se dodjeljuju sukladno
zahtjevima). Sufinancirat će se prvenstveno: troškovi rada s djecom i mlađim uzrastima,
nabavka obvezne sportske opreme, a posebno za djecu i mlađe uzrasne skupine, naknade
za rad trenera, troškove natjecanja, te ostale materijalne troškove potrebne za funkcioniranje
udruga.
Sredstva za ostvarenje Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu planirana su u
ukupnom iznosu od 385.000,00 kuna, a planiraju se u Posebnom dijelu Proračuna Općine
Raša za 2021. godinu.
Slijedom navedenog, Općinskom vijeću Općine Raša predlaže se da ovaj Prijedlog
Programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2021. godinu razmotri i donese u
predloženom tekstu.
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