
Na temelju članaka 74. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 
124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20 i 133/20) te članka 36. 
Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13 i 
„Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Motovun-
Montona je na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2022. godine donijelo 
 
 

PROGRAM 
javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2023. godinu 

 
 

I. 
Programom javnih potreba u sportu i rekreaciji utvrđuju se aktivnosti, poslovi i 
djelatnosti od značaja za Općinu Motovun-Montona, koje se odnose na provedbu dijela 
programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, trening, organiziranje, 
provedbu sustava domaćih i međunarodnih natjecanja sportskih udruženja, 
rekreativne i turističke aktivnosti kroz poticanje rada sportskih udruga. 
 

II. 
(1) Za sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području 
sporta i rekreacije i provođenje posebnih sportskih programa i manifestacija 
osiguravaju se i sredstva u iznosu od 2.700,00 EUR. 
(2) Sportski klubovi i udruženja financiraju se iz proračuna na način da se osigura 
osnovno funkcioniranje kluba prema programima samih klubova, temeljem kriterija:  

- uključenost u stalne oblike natjecanja, 
- rang natjecanja, 
- brojnost članstva, 
- program rada s djecom i mladima, 
- interesa Općine za pojedinim sportskim sadržajima. 

 
III. 

Udruge će svoje programe/projekte radi sufinanciranja iz Proračuna Općine Motovun-
Montona moći kandidirati na javni natječaj koji će Općina objaviti nakon donošenja 
Proračuna za 2023. godinu na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge. 
 

IV. 
U 2023. godini planira se rekonstrukcija sadašnjeg igrališta na Kanalu te se u tu svrhu 
namjerava utrošiti 140.000,00 EUR. 
Planira se i uređenje poučne staze- Zmajeva staza u iznosu od 70.000,00 EUR. 
 

V. 
Ukupna sredstva za javne potrebe u sportu i rekreaciji za 2023. godinu iznose 212.700 
EUR. 
 

VI. 
Sredstvima za ostvarivanje ovog Programa koja se osiguravaju u Proračunu, 
raspolaže Jedinstveni upravni odjel, koji nositeljima programa raspoređuje sredstva na 
temelju dokumentacije o izvršenom programu ili na drugi odgovarajući način, prati 



njihovo namjensko korištenje i općinskom načelniku podnosi izvješće o ostvarivanju 
programa. 
 

VII. 
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine Motovun-Montona za 2023. godinu i 
stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a objavljuje se u „Službenom glasniku Općine 
Motovun“. 
 
 
KLASA: 021-05/22-08/8 
URBROJ: 2163/05-01-22-13 
Motovun-Montona, 28. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN-MONTONA 
 
 

PREDSJEDNIK 
Elvis Linardon 


