POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
_________________________________________________________________________________________

OPĆINA MARČANA objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt
prijedloga Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu
Savjetovanje traje od 17. listopada do 08. studenoga 2016. godine,
Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 08. studenoga
2016. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga
Programa putem pošte ili osobno na adresu Općinu Marčana, Marčana 158, 52206 Marčana ili
slanjem na fax 571-075 ili putem e-maila na adresu zlatko.cetina@marcana.hr uz prilaganje
obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani,
uz jasno navođenje dijela prijedloga Programa na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore
navedenom roku.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na web stranici Općine
Marčana. Ukoliko podnositelj prijedloga ne želi da njegov doprinos bude javno objavljen,
treba to navesti kod davanja prijedloga.
Nacrt prijedloga Programa s obrazloženjem koji se nalazi u nastavku ovog poziva predstavlja
radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može
smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Programa.

OPĆINA MARČANA

Prilozi:
-Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
-Nacrt prijedloga Programa

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naziv programskog akta

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu

Naziv tijela nadležnog za izradu
nacrta programa

Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana

Razdoblje savjetovanja (početak i
završetak)

17.10.-08.11. 2016.

Ime/naziv sudionika/ce
savjetovanja (pojedinac, udruga,
ustanova i sl.) koji/a daje svoje
mišljenje i primjedbe na nacrt
programa
Tematsko područje i brojnost
korisnika koje predstavljate,
odnosno interes koji zastupate

Načelni komentari na predloženi
nacrt programa
Primjedbe, komentari i prijedlozi
na pojedine članke programa akta
ili dijelove programa
Ime i prezime osobe/a koja je
sastavljala primjedbe i komentare
ili osobe ovlaštene za zastupanje
udruge, ustanove i sl.
Kontakti

E-mail:
Telefon:

Datum dostavljanja obrasca
Jeste li suglasni da se ovaj
obrazac, s imenom/nazivom
sudionika/ce savjetovanja, objavi
na web stranici Općine Marčana?

DA

NE

Popunjeni obrazac dostavlja se putem pošte ili osobno na adresu Općinu Marčana, Marčana
158, 52206 Marčana ili slanjem na fax 571-075 ili putem e-maila na adresu
zlatko.cetina@marcana.hr
zaključno do 08. 11. 2016. godine.
Sukladno Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.pročišćeni tekst), osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke i
znanstvene, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.
Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti

NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA
__________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu ("Narodne novine" br. 71/06.,
124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.) i članka 36. točke 5. Statuta Općine Marčana
(“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. i 4/13 - pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće Općine Marčana je na sjednici održanoj ............. 2016. godine, donijelo

PROGRAM
javnih potreba u sportu za 2017. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju javne potrebe u sportu lokalnog značenja i visini sredstava
koja se u 2017. godini osiguravaju u Proračunu Općine Marčana za njihovo ostvarenje.
Članak 2.
Javne potrebe lokalnog značenja za koje se ovim Programom osiguravaju sredstva u
Proračunu Općine Marčana jesu:
- poticanje i promicanje sporta,
- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
-djelovanje sportskih klubova i sportske zajednice u Općini Marčana,
-sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena
zaštita sportaša,
-zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
-sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
-sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
-planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Općinu
Marčana,
-provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u
funkciji razvoja sporta.
Članak 3.
Za provedbu programa javnih potreba Općine Marčana u području sporta u 2017.
godini, u Proračunu Općine Marčana za 2017. godinu osigurana su sredstva 600.000,00 kuna,
i to:
1.Za Sportsku zajednicu Općine Marčana 515.000,00 kuna od čega:
-za institucionalnu potporu radu Zajednice – pokriće troškova rada i materijalni
rashodi -35.000,00 kuna,
- za programe u sportu sportskih udruga koje djeluju na području Općine Marčana –
480.000,00 kuna,
2.za održavanje sportskih nogometnih terena i sportske dvorane u Marčani 50.000,00
kuna
3.za hitne i nepredviđene potrebe u sportu 25.000,00 kuna
4. za rad ocjenjivačkog povjerenstva – 10.000,00 kuna.
Članak 4.

Radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu na području Općine Marčana, sukladno
odredbama Zakona o sportu i Zakona o udrugama osnovana je Sportska zajednica Općine
Marčana (u daljnjem tekstu: Zajednica), koja obavlja propisima definirane poslove,

prvenstveno usklađuje aktivnosti svojih članova, potiče i promiče sport u svim svojim
oblicima, te daje prijedloge za razvoj sporta u Općini Marčana.
Zajednica daje prijedloge za utvrđivanje javnih potreba vezanih za programsku
djelatnost sportskih udruga, te realizira druge programe u okviru njene nadležnosti.
Sukladno planiranim prihodima iz Proračuna Općine Marčana i rezultatima javnog
natječaja koji provode nadležna tijela Zajednice prema Zakonu o sportu, Uredbi o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge te važećeg Pravilnika o financiranju programa i projekata koje
provode udruge Općine Marčana, skupština Zajednice dužna je usvojiti detaljan plan
raspodjele financijskih sredstava.
Odluke tijela Zajednice koje se odnose na raspored sredstava za sportske udruge
podliježu prethodnoj suglasnosti općinskog načelnika.

Članak 5.
Javne potrebe u području sporta koje se ogledaju u redovnim aktivnostima Zajednice a
koje se financiraju kroz institucionalnu potporu Sportskoj zajednici, obuhvaćaju:
- naknade za vanjske usluge (vođenje računovodstva i dr.)
- ostali materijalni i financijski troškovi Zajednice,
- organiziranje pojedinih manifestacija.
Članak 6.
Javne potrebe u području sporta za programe sportskih udruga koje djeluju na
području Općine Marčana odnose se prvenstveno:
- troškove rada s djecom i mlađim uzrastima,
- nabavku obvezne sportske opreme za djecu i mlađe uzrasne skupine,
- financijske obveze prema sportskim savezima,
- honorare trenera,
- ostale materijalne troškove potrebne za funkcioniranje udruga (računovodstvene
usluge, bankarske usluge, komunalne usluge, vodne usluge, energija, uredski materijal
i sl.) i održavanje sportskih građevina,
- natjecateljski sport udruga (troškovi opreme i održavanja treninga, troškovi
zdravstvenih pregleda, troškovi domaćinstava, troškovi gostovanja u svezi prijevoza,
prehrane i noćenja).
Članak 7.
Održavanje sportskih nogometnih terena u Marčani, Krnici, Peruški i Manjdvorci
(košnja trave na igralištu) , kao i održavanje sportske dvorane u Marčani obavlja Mandalena
d.o.o. Marčana, trgovačko društvo u vlasništvu Općine Marčana temeljem ugovora s Općinom
Marčana o povjeravanju navedenih poslova.
Članak 8.
Pod hitnim i nepredviđenim potrebama u sportu razumijevaju se potrebe u sportu koje
nisu obuhvaćene ovim Programom javnih potreba, a koje se mogu pojaviti u tijeku 2017.
godine, a čija je provedba od osobitog interesa za Općinu Marčana.
Sredstva za pojedinu namjenu u okviru planiranih sredstava odobrava Načelnik
Općine Marčana temeljem obrazloženog prijedloga ili na vlastiti poticaj, s time da
pojedinačna dodjela odnosno izdatak ne može biti viši od 5.000,00 kuna.

Članak 9.
Sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 4. ovoga Programa Općina Marčana
prenijet će na žiro račun Zajednice tijekom 2017. godine u pravilu u jednakim mjesečnim
iznosima, temeljem ugovora kojega će Općina Marčana sklopiti sa Zajednicom.
Zajednica financijska sredstva iz stavka 1. ovoga članka, osim onih koja se odnose na
financiranje njezina rada, prenosi na žiro račune sportskih udruga sukladno dinamici priljeva
sredstava, svom financijskom planu i sklopljenim ugovorima sa sportskim udrugama.
Članak 10.
Zajednica i sportske udruge korisnici sredstava iz ovog programa dužni su Općini
Marčana dostavljati podatke, financijske i opisne izvještaje o provođenju programa ili
projekta u rokovima određenim ugovorom sukladno uvjetima iz javnog natječaja za dodjelu
sredstava, s time da Općina Marčana može, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge, od korisnika financiranja zahtijevati dodatne podatke o provođenju programa
ili projekta u bilo koje doba, sve do konačnog odobrenja izvještaja o provedbi programa ili
projekta.
Javnim natječajem određuje se obveza najmanje polugodišnjeg i godišnjeg
izvješćivanja korisnika sredstava o provođenju programa ili projekta.
Obveza dostave izvješća o namjenskom utrošku sredstava odnosi se i na korisnike
kojima sredstva budu odobrena iz sredstva planiranih za hitne i nepredviđene potrebe.
Članak 11.
Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Općine Marčana”, a stupa na
snagu 01. siječnja 2017. godine.
Klasa. 402-08/16-01/
Urbroj: 2168/05-01-16-03
Marčana,............. 2016.
OPĆINSKO VIJEĆA OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Josip Percan
………………………………………………………………………………………..
Obrazloženje
Pravni temelj za utvrđivanje javnih potreba u sportu koje su lokalnog značaja sadržan
je u članku 76. stavku 4. Zakona o sportu, prema kojima programe javnih potreba u sportu
donosi jedinica lokalne samouprave zajedno s proračunom na prijedlog sportske zajednice
odnosno školskih sportskih saveza.
Sada važeći Zakon o sportu donesen u lipnju 2006. godine,koji je više puta mijenjan,
a tek je početkom veljače 2016. godine za područje Općine Marčana osnovana sportska
zajednica, dok školski sportski savezi još nisu osnovani. Školski sportski klubovi ne djeluju
niti je formiran savez, pa se stoga ni ne planiraju sredstva u predloženom Programu.
Osnivači sportske zajednice su:
1.
Boćarski klub "Divšići",
2.
DSR "Budava",

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SD "Krnički Porat,
NK "Marčana",
Boćarski klub "Orbanići",
Boćarski klub "Rakalj",
Streljački klub "Istra",
Streljački klub časnika Pula,
Pljočkarski klub "45 Paralela",
NK "Arne Peruški",
NK Pomorac, Krnica,
SRU "Kalavojna".

U sportsku zajednicu mogu se uključiti i drugi sportske udruge koje djeluju na
području Općine Marčana.
Prema Zakonu o sportu sportske zajednice se osnivaju radi djelatnosti od zajedničkih
interesa u sportu, među ostalim i na području općina, njihovi su članovi pravne osobe iz
sustava sporta, a mogu biti i druge pravne osobe čija je djelatnosti značajna za sport i u vezi
sa sportom. Sportske zajednice u svom djelokrugu usklađuju aktivnosti svojih članova, potiču
i promiču sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži i
studenata i osoba s invaliditetom, objedinjuju i usklađuju programe sporta te predlažu
program javnih potreba u sportu i sudjeluju u njegovu ostvarivanju, skrbe o kategoriziranim
sportašima i svojim aktima uređuju opseg i način ostvarivanja njihovih prava te sudjeluju u
stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te
druga velika međunarodna natjecanja, surađuju u ostvarivanju programa Hrvatskoga
olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga sportskog
saveza gluhih, promiču stručni rad u sportu i sudjeluju u skrbi o javnim sportskim
građevinama.
Sama provedba programa javnih potreba , osim u dijelu koji se odnosi na planiranje,
izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Općinu Marčana, te
provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji
razvoja sporta, u nadležnosti je sportske zajednice, ali bi se raspored sredstava za rad
pojedinih udruga uvjetovao prethodnom suglasnošću općinskog načelnika, a kako je
uobičajeno i u drugim sredinama.

