Na temelju članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno
Uredba („Narodne novine”, broj 26/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni
glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na
18.sjednici održanoj,12.12.2019. godine, donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU, KULTURI i UDRUGAMA NA PODRUČJU
OPĆINE PODTUREN ZA 2020. GOD.
Članak 1.
Programom javnih potreba u sportu, kulturi i djelovanju ostalih udruga na području
Općine Podturen u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se prioritetna područja
za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima u području sporta, kulture i ostalih
udruga na lokalnoj razini, koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Podturen .
Za potrebe sporta, kulture i ostalih udruga kroz razne oblike financiranja, Općina
Podturen u svom Proračunu za 2020. godinu izdvojila je financijska sredstva u ukupnom
iznosu od: 1.399.000,00 kuna.
Članak 2.
Javne potrebe u sportu i kulturi, te ostalim udrugama za koje se sredstva osiguravaju
iz Proračuna Općine Podturen su programi, projekti odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti
od značaja za Općinu Podturen, koje se ostvaruju kroz:
1. poticanje i promicanje sporta,
2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
3. djelovanje sportskih udruga
4. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
5.planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Općinu
Podturen
6. poticanje kulturne aktivnosti udruga žena, amaterskih udruga (očuvanje baštine), limene
glazbe i sl.
7. održavanje i briga o zaštiti okolišu
8. briga o osobama s posebnim potrebama
9. aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata
Članak 3.
Općina Podturen će u 2020. godini s ukupno 315.000,00 kuna financirati projekte i
programe kojima se budu ostvarivale javne potrebe iz točke 2. ovog Programa, onih udruga
koje se pravovremeno prijave na javni poziv za financiranje javnih potreba, budu ispunjavale
uvjete propisane javim pozivom i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja
i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne
novine”, broj 26/15 – dalje u tekstu: Uredba).
Članak 4.
Raspored sredstava udrugama, čiji programi/projekti budu udovoljavali uvjetima
javnog poziva koji raspisuje Općina Podturen, utvrdit će načelnik Općine Podturen svojim
zaključkom na prijedlog nadležnog stručnog Povjerenstva. Za odobrena sredstva s
korisnicima se sklapa Ugovor o korištenju sredstava.

Članak 5.
Na ime troška participacije za tekuće održavanje sportskih objekata ( potrošnja
energenata i odvoz komunalnog otpada) u sklopu ovog Programa, Općina Podturen, u 2020.
godini osigurava sredstva u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna. Sredstva će odobravati
Općinski načelnik na temelju vjerodostojne dokumentacije ( priložena kopija računa i
Zahtjev za isplatu sredstava).Općina Podturen će sredstva uplaćivati na žiroračun onim
sportskim udrugama koje ostvare na njih pravo, a prema Zaključku kojeg donosi načelnik.
Za tekuće održavanje sportskih terena kod OŠ Podturen planiran je izdatak u iznosu od
10.000,00kuna.
Članak 6.
Za manifestacije koje organizira Općina Podturen u proračunu su predviđena sredstva
u iznosu od 89.000,00 kuna i to:
- obilježavanje Dana općine
35.000,00
- Općinski fašnik –
20.000,00
- općinski turniri, spust lađa, ribički, nogometni
17.000,00
- žive jaslice
15.000,00
Članak 7.
Za nepredviđene djelatnosti udruga, sponzorstva, i sl. koje zbog opravdanih razloga
nisu mogle biti uključene u javni poziv za dodjelu sredstava, planirana su sredstva u iznosu
od 30.000,00 kuna.
Općinski načelnik će na osnovu Zamolbe za dodjelu sredstava, odobriti pojedinačni
iznos najviše do 5.000,00 kuna po zahtjevu, o čemu će donijeti poseban Zaključak.
Članak 8.
Za dodatna ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje te nabavu opreme, gradnju i
dodatna ulaganja u sportske objekte Općina Podturen je osigurala iznos od 905.000,00 kuna,
koja će se utrošiti iz proračuna Općine Podturen sukladno pozitivnim Zakonskim propisima.
Članak 9.
Ako se u Proračunu Općine Podturen tijekom 2020. godine ne budu ostvarivali planirani
namjenski prihodi, sredstva iz članka 1. stavka 1. uplaćivati će se prema likvidnim
mogućnostima Proračuna općine.
Članak 10.
O realizaciji ovog Programa (u skladu s realnim financijskim mogućnostima), brinut
će se načelnik, nadležno Povjerenstvo te Jedinstveni upravni odjel.
Članak 11.
O izvršenju ovog Programa i utrošku financijskih sredstava, udruge podnose godišnje
izvješće Općinskom načelniku i Općinskom vijeću Općine Podturen.
Članak 12.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Međimurske
županije”.
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