
   

 

 
Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu ("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, 77/20 i 133/20), 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 14.12. 2022.  godine donosi 

 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 
OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2023. 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; trening, organiziranje i 

provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja sportskih udruga, te osiguranje prostornih 

uvjeta za provođenje sportsko- rekreativnih aktivnosti i natjecanja, 

- planiranje,  održavanje i korištenje sportskih građevina. 

 

 Program javnih potreba u sportu i rekreaciji provodit će se putem: 

I . Poticanja sportsko rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga 

 

Planira se sufinancirati, u pravilu, 12 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 Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilniku o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar-Orsera. 

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 92.000,00 eur. 

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. Sportska dvorana je u vlasništvu općinskog 

trgovačkog društva Montraker d.o.o. Vrsar s kojim će Općina sklopiti ugovor o zakupu.   Prostor 
se potom planira, bez naknade, ustupati udrugama na korištenje, a ustupat će se 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 18.700,00 eur. 

Ukupno planirana sredstva: 110.700,00 eur 

 

 



   

 

II.      Planiranja,  održavanja i korištenja sportskih građevina  

 

           Otvorene sportske objekte i objekt svlačionica uz nogometne terene Općina redovno 

održava putem svog komunalnog društva Montraker d.o.o., a sredstva su osigurana za te namjene 

u okviru programa održavanja komunalne infrastrukture. Otvoreni sportski objekti na 

raspolaganju su svim klubovima i rekreativcima, kao i Dječjem vrtiću Tići i Osnovnoj školi  u 

Vrsaru, bez naknade. 

 U okviru programa upravljanja i gospodarenja imovinom osigurana su sredstva za izradu 

idejnog rješenja obnove sportskog aerodroma Vrsar, nakon što je Općina riješila sve imovinsko-

pravne odnose i postala samovlasnik svih katastarskih čestica u sklopu aerodroma. Naime, 

ulaskom Republike Hrvatske u schengenski prostor otvaraju se značajne mogućnosti za razvoj 

sportskog aerodroma Vrsar, ali to ujedno podrazumijeva potrebu za temeljitom obnovom 

aerodroma, za što je izrada idejnog rješenja prvi korak u tom smjeru. 

 

U 2023. godini u Proračunu Općine Vrsar-Orsera planiraju se rashodi za Program 

javnih potreba u sportu u  iznosu od 110.700,00 eur. 

 

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu stupa na 

snagu osam dana od objave u "Službenim novinama Općine Vrsar-Orsera“ a primjenjuje se od 

01.01.2023. godine. 
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Vrsar - Orsera, 14.12. 2022. 
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