
    

 

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o športu ("Narodne novine" broj 71/06, 150/08-Uredba, 

124/10, 124/11, 86/12 i 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 1. Uredbe o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro 

koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15 i 37/21), te članka 42. Statuta Općine Vrsar-

Orsera ("Službene novine Općine Vrsa-Orsera", broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Vrsar-

Orsera, na sjednici održanoj dana 24.12.2021. godine donosi 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI  

OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2022. GODINU 
 

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja 

za Općinu Vrsar-Orsera, koje se odnose na: 

• poticanje sportsko – rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga, te trening, 

organiziranje, provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja sportskih 
udruga 

• osiguranje prostornih uvjeta za provođenje sportsko- rekreativnih aktivnosti i 

natjecanja 

• izgradnju sportskih objekata 

 

I. SPORTSKO - REKREATIVNE AKTIVNOSTI SPORTSKIH KLUBOVA I 
UDRUGA 

 

Za sufinanciranje programa i projekata sportskih klubova i udruga u cilju poticanja 

sportsko-rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga, te trening, organiziranje, provođenje 

sustava domaćih i međunarodnih natjecanja sportskih udruga planiraju se sredstva u ukupnom 

iznosu od 659.500,00 kuna. 

Planira se sufinancirati, u pravilu, 13 klubova odnosno udruga čije područje djelatnosti je 

sport i rekreacija, a djeluju na području Općine Vrsar – Orsera. Sredstva će se dodijeliti putem 

javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa 

i projekata od interesa za Općinu Vrsar-Orsera. 

 

II.  OSIGURANJE PROSTORNIH UVJETA ZA PROVOĐENJE SPORTSKO-

REKREATIVNIH AKTIVNOSTI I NATJECANJA 

 

U svrhu podizanja standarda provođenja sportsko rekreativnih aktivnosti sportskih udruga 

koje djeluju na području Općine Vrsar – Orsera, s naglaskom na rad s mladima, Općina planira 

zakup prostora u novosagrađenoj sportskoj dvorani. Prostor se potom planira, bez naknade, 
ustupati udrugama temeljem posebno razrađenih kriterija, a ustupat će se, bez naknade, i 

prigodom organizacije domaćih i međunarodnih natjecanja koja su od posebnog interesa za 
Općinu. Za zakup prostora u sportskoj dvorani planiraju se sredstva u iznosu od 140.500,00 

kuna. 
 

 
 



    

 

III.    IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA 

 

 

III.1. Izgradnja pomoćnog nogometnog igrališta 

 

U svrhu zadovoljavanja potreba brojnih članova NK Vrsar, posebno u najmlađim 

kategorijama, Općina je izradila projektnu dokumentaciju i prijavila na natječaj za sufinanciranje 
iz EU fondova izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta s rasvjetom.  

Pomoćno nogometno igralište će biti namijenjeno lokalnom stanovništvu, djeci vrtićke i 
osnovnoškolske dobi, te nogometašima NK Vrsar, koji ima 168 članova u 7 uzrasnih kategorija. 

Njegovom izgradnjom se izravno doprinosi razvoju sportske infrastrukture na području Općine 
Vrsar – Orsera, a isto tako i produženju turističke sezone s obzirom na velik broj nogometnih 

klubova koji su zainteresirani za dolazak na pripreme i smještaj u Vrsaru. Ukupna vrijednost 
projekta je 8.725.000,00 kuna od čega se za 2022. godinu planira iznos od 4.000.000,00 kuna.  

 

         III.2.  Izgradnja polivalentnog igrališta u naselju Flengi 

 

           Projektom se planira izgradnja polivalentnog igrališta na mjestu sadašnjeg djelomično 
uređenog travnatog igrališta. Predviđena je izgradnja funkcionalnog igrališta s modernom 

podlogom i pripadajućom opremom. Na igralištu će biti izvedene oznake za odbojku, košarku i 
mali nogomet. Igralište se nalazi u naselju Flengi u okviru katastarskih čestica 24, 23/1 i 450/1, 

katastarske općine Lim. Zemljište na kojem se nalazi igralište u vlasništvu je Republike 
Hrvatske, a zatraženo je darovanje od Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost  projekta je 

1.230.000,00 kuna, a za 2022. godinu planira se iznos od 615.000,00 kuna.   

 

Ukupna sredstva namijenjena za izgradnju sportskih objekata u 2022. planiraju se u iznosu 

od 4.615.000,00 kuna. 
 

Sveukupna sredstva namijenjena za financiranje javnih potreba u sportu i rekreaciji 

za 2022. godinu iznose 5.415.000,00 kuna.  

 

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu stupa na 

snagu dan nakon dana objave u "Službenim novinama Općine Vrsar-Orsera" a primjenjuje se od 

01.01.2022. godine. 
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