
  
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,  
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), članka 76. Zakona o sportu 
(“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i članka 21. 
Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13 
– pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), Skupština Međimurske županije na __. sjednici održanoj 
dana__. ___. 2017. godine donijela je  
 
 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 
 MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU 

 
 

I. UVOD 
 

Šport pridonosi zdravom životu građana, odgoju i obrazovanju te gospodarskom 
promicanju društva. Šport je činitelj humanih odnosa među ljudima te se kroz športske 
priredbe i rezultate svaka moderna sredina motivira da ulaže u šport. 
 
 Športska djelatnost jest dobrovoljna, ali ona je i civilizacijsko dostignuće utemeljeno 
na ljudskim potrebama i sposobnostima, etičkim i moralnim načelima, te znanstvenim 
spoznajama, stoga je šport djelatnost od posebnog interesa za društvo,  narod i državu. 
 
 Skupština Međimurske županije donosi Program javnih potreba u športu, koji je od 
zajedničkog interesa za općine i gradove na njenom području, odnosno županiju u cjelini, te 
za njegovo provođenje osigurava sredstava u županijskom Proračunu u skladu sa zakonom.  
 

Javne potrebe u športu za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Međimurske 
županije su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Međimursku 
županiju: 

 
• poticanje i promicanje športa, 
• provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 
• djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza, 
• športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna 

zdravstvena zaštita športaša, 
• zapošljavanje osoba obavljanje stručnih poslova u sportu, 
• športsko-rekreacijske aktivnosti građana, kineziterapijske aktivnosti, športske 

aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, 
• planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za 

jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
• provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u 

funkciji razvoja športa i rekreacije. 
 

 
 
 



 Sredstva Proračuna namijenjena sufinanciranju javnih potreba u športu Međimurske 
županije izdvajaju se na račune Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije, 
Međimurskog školskog sportskog saveza, športskih udruga osoba s invaliditetom s područja 
Međimurske županije, udruga registriranih za športsko rekreativne aktivnosti s područja 
Međimurske županije, športskih udruga koje ostvaruju vrhunske rezultate na državnoj i 
međunarodnoj razini te ostalih udruga koje skrbe o športu i rekreaciji te pridonose ostvarenju i 
poboljšanju programa.  
 
 
 
II. PROGRAMSKI CILJEVI 
 

      Ciljevi Programa javnih potreba u športu Međimurske županije koji će se financirati 
sredstvima županijskog Proračuna u 2018. godini su: 

 
• ulaganje u razvoj mladih vrsnih športaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao 

uvjeta daljnjega napretka i očuvanja dostignute razine kvalitete športa Međimurske 
županije, 

• očuvanje postojeće športske kvalitete te unapređenje iste u svrhu razvoja športa i 
doprinosa ugledu Međimurske županije, 

• poticanje uključivanja u šport i rekreaciju što većeg broja građana, osobito djece i 
mladeži, povećanje i modernizacija rekreativnih i športskih aktivnosti,  

• realizacija Strategije razvoja sporta Međimurske županije 2014. - 2020. godine. 
 
            Ostvarivanje ovih ciljeva, kojima treba pridodati i skrb o športskim objektima na 
području županije kao i izgradnja novih, postiže se putem programskih mjerila u okvirima 
proračunskih mogućnosti. Mjerila osiguravaju potporu onim segmentima športa koji su 
prisutniji u promicanju županijskog i nacionalnog športa, ali se ne zanemaruje ni stvaranje 
široke kvalitativne osnove kao temelja buduće kvalitete međimurskog športa. Od posebnog 
je interesa za Međimursku županiju razvoj i modernizacija športa te rekreativnih aktivnosti 
u svrhu povečanja zdravlja te psiho-fizičkih mogućnosti svih žitelja ove sredine.  

 
 

 
III. PROGRAMI OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ŠPORT MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 

A) ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
Zajednica sportskih udruga i saveza Međimurske županije potpomaže športske 

priredbe u gradovima i općinama s područja Međimurske županije koje svojom tradicijom 
ili značajem zaslužuju praćenje kroz ovaj program. Sredstva će se planirati prema sljedećim 
područjima: 

 
1. Financiranje športa djece i mladeži 
2. Financiranje natjecateljskog športa 
3. Financiranje športsko rekreativnih aktivnosti 
4. Financiranje zajedničkih aktivnosti 

 
            Športski savezi prema granama športa, svojim prijedlozima argumentiraju ulazak 
priredaba u ovaj program. Zajednica sukladno pravilniku o vrednovanju određuje iznose 



kojima sufinancira športaše i ekipe te ostale športske aktivnosti. Zajednica u suradnji sa 
Međimurskom županijom donosi prijedlog nosioca kvalitete u športovima čiji se treninzi 
posebno potiču i sufinanciraju. 
Zajednica sportskih udruga i saveza za svoj rad podnosi godišnje izvješće Upravnom odjelu 
za obrazovanje, kulturu i šport.  
 
 
 

B) MEĐIMURSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ 
 
            U školama na području županije ustrojena su školska sportska društva, ujedinjena u 
Međimurski školski sportski savez, koji uključuje učenike u sustav športskih natjecanja od 
lokalne do državne razine. Jedna je od temeljnih zadaća uključiti što veći broj učenika u 
športske programe te im osigurati uvjete, kako bi na taj način što bolje organizirali svoje 
slobodno vrijeme, što će pridonijeti smanjivanju društveno neprihvatljivog ponašanja mladih 
te raznih ovisnosti. U suradnji sa Međimurskim školskim sportskim savezom, svake godine 
održava se i obuka neplivača koja obuhvaća učenike trećih razreda svih osnovnih škola sa 
područja županije. 

 
            U 2018. godini u županijskom Proračunu osiguravaju se sredstva za: županijska 
natjecanja učenika 5. i 6. razreda i 7. i 8. razreda osnovnih škola, te učenika od 1.- 4. razreda 
srednjih škola Međimurske županije, potpore za organizaciju poluzavršnih natjecanja, 
sudjelovanje na završnom državnom natjecanju, školske športske manifestacije, izbor 
najboljih športaša, naknade za organizatore županijskih športskih natjecanja i funkcioniranje 
saveza te obuku neplivača. Izvješća se podnose sustavno prema Upravnom odjelu za 
obrazovanje, kulturu i šport. 
 
 
 

C) VRHUNSKI ŠPORT 
 

            Vrhunski šport vezan je za vrhunska športska dostignuća, stoga primarni značaj 
imaju športska natjecanja vrlo visokog ranga, koja zahtijevaju posebne pripreme športaša u 
kontroliranim uvjetima. Vrhunski šport predstavlja sustav u kome ima malo pobjednika te je 
upravo iz tog razloga svaka pobjeda posebno vrijedna, ujedno svaki trud kojemu je krajnji 
cilj postizanje vrhunskog športskog rezultata predstavlja i velika osobna odricanja športaša.  
Međimurska županija prepoznata je kao sredina u kojoj stasaju perspektivni športaši, koji iz 
godine u godinu postižu vrhunske športske rezultate na najvišim razinama, stoga je od 
posebne važnosti za Međimursku županiju da ulaže u vrhunski šport te na taj način održava 
kontinuitet vrhunskih športskih rezultata i pomaže daljnji razvoj vrhunskog športa.    
 
            U 2018. godini planira se sufinanciranje vrhunskog športa na međunarodnoj razini, 
uzimajući u obzir pripreme športaša za natjecanja na službenim europskim i svjetskim 
prvenstvima te Olimpijskim igrama. 
Športske udruge čiji predstavnici će sudjelovati na navedenim natjecanjima, sukladno 
kandidiranim programima i dodijeljenim sredstvima, podnose izvješće prema Upravnom 
odjelu za obrazovanje, kulturu i šport.  
 
 
 

 



D) ŠPORT UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 Športski programi osoba s invaliditetom provode se u organizaciji udruga osoba s 
invaliditetom. Na području Međimurske županije registrirane su 3 takove udruge sa ukupno 
95 registriranih članova, koji se svake godine natječu i sudjeluju u raznim športskim 
aktivnostima i manifestacijama.  
 
            U 2018. godini planira se sufinanciranje nastupa športaša s invaliditetom na državnim 
i međunarodnim natjecanjima te organizacija i nastup na športskim manifestacijama. 
Udruge osoba s invaliditetom, prema kandidiranim i provedenim programima te aktivnostima, 
podnose izvješće prema onom upravnom odjelu Međimurske županije koji je nadležan za 
područje aktivnosti provedenih programa.  
 
 

E) UDRUGE ZA ŠPORT I REKREACIJU  
 
            Svakodnevna tjelesna aktivnost uvelike doprinosi i unapređuje psihičko, fizičko i 
socijalno zdravlje pojedinaca i cijele zajednice, povećava funkcionalnu sposobnost starijih 
osoba i radnu produktivnost aktivnog stanovništva te ujedno smanjuje stopu bolovanja i 
potrošnje u zdravstvu. Stoga je zadatak Međimurske županije poticanje športsko rekreativnih 
sadržaja što većeg broja građana, bez obzira na starosnu dob i spol, jer je športska rekreacija u 
suvremenim uvjetima života najefikasnije sredstvo očuvanja zdravlja i funkcionalnih 
sposobnosti te sama tjelesna aktivnost najbolje djeluje na smanjenje takozvanih modernih 
bolesti današnjice. Upravo iz tog razloga neophodna je suradnja mnogobrojnih sektora 
društva, lokalne zajednice, nevladinog sektora, zdravstva, školstva, političkog sektora i 
medija, dok svaki građanin preuzima odgovornost za svoje zdravlje. 
 
            U 2018. godini, kao osobito pozitivnom sastojku urbanog života, u županijskom 
Proračunu predviđa se financiranje programa i projekata športske rekreacije, koji su posvećeni 
radu s predškolskom djecom te njihovim roditeljima, djecom školskog uzrasta unutar i van 
okvira školskog športa, čiji su programi usmjereni na kvantitativno povečanje sudionika i 
kvalitativno poboljšanje programa te na športsko rekreativne aktivnosti odraslih osoba, 
osobito usmjerenim na široku populaciju rekreativaca, s ciljem povečanja broja aktivnosti 
prilagođenima dobi, spolu i funkcionalnim mogućnostima. Od posebnog je interesa da 
športsko rekreativni programi budu osmišljeni i vođeni od strane stručnih kadrova te da se 
konstantno uvode noviteti koji će podići interes za bavljenje športsko rekreativnim 
aktivnostima sveopće populacije. 
Udruge športske rekreacije, prema kandidiranim i provedenim programima te aktivnostima, 
podnose izvješće prema Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport.    
  
 

D) OSTALI NEPREDVIĐENI PROGRAMI U ŠPORTU I REKREACIJI 
 

       Sufinanciranje programa u športu i rekreaciji u 2018. godini, ostvarivati će se i  
temeljem pojedinačnih zahtjeva športskih udruga i saveza, sukladno članku 6. Uredbe o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 
za opće dobro koje provode udruge, koju je propisala Vlada Republike Hrvatske.  
 
 
 



IV. SREDSTVA 
 
 Za ostvarenje ovog Programa osiguravaju se sredstva u Proračunu Međimurske 
županije i to prema sljedećem rasporedu: 
 
1. Zajednica sportskih udruga i saveza Međimurske županje 1.550.000,00 
2. Međimurski školski sportski savez 290.000,00 
3. Vrhunski šport 220.000,00 
4. Športska rekreacija, šport osoba s invaliditetom, športske manifestacije 900.000,00 
 U K U P N O 2.960.000,00 
 

 
 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Sukladno glavnim odrednicama, definiranima u Strategiji razvoja sporta Međimurske 
županije 2014. – 2020. godine te primjenom ovog Programa javnih potreba u športu 
Međimurske županije za 2018. godinu, određuje se budućnost športa i srodnih aktivnosti u 
Međimurskoj županiji. Poticanjem masovnosti i uključivanjem što većeg broja djece i mladeži 
stvaraju se uvjeti za budući razvoj športa, kako na amaterskoj tako i na profesionalnoj razini. 
Stoga je neophodno i prijeko potrebno osigurati kvalitetne uvjete za razvoj športa u 
Međimurskoj županiji koja je i do sada bila prepoznata kao sredina u kojoj stasaju 
perspektivni športaši, koji svojim požrtvovnim radom i zalaganjem postižu vrhunske rezultate 
na europskim i svjetskim natjecanjima te Olimpijskim igrama.  

 
Skrb o programskom i namjenskom korištenju športskih objekata, izgradnja novih  

kapitalnih športskih objekata, održavanje velikih športskih manifestacija i rekreativnih 
aktivnosti, skrb o razvijenim sportovima (klubovima), razvoj novih kvalitetnih športskih i 
rekreativnih klubova te programa i povečanje broja aktivnih sudionika, glavni su prioriteti 
ovog Programa javnih potreba u športu Međimurske županije za 2018. godinu. 

   
Ovaj Program javnih potreba u športu Međimurske županije za 2018. godinu objavit 

će se u  “Službenom glasniku Međimurske županije”, a stupa na snagu  1. siječnja 2018. 
godine. 
 
 
KLASA: 620-01/17-03/2                                                                    PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-01-17-01 
U Čakovcu, __. __. 2017.                                              Mladen Novak, dipl.ing.          

 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
uz prijedlog Programa javnih potreba u športu međimurske županije za 2018. godinu  

 
 
PRAVNI TEMELJ 
 

- članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,  36/09, 
150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), 

- članak 76. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 
86/12, 94/13 i 85/15), 

- članka 21. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” 
broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) 

 
 
OBRAZLOŽENJE 
 

U skladu sa člankom 76. Zakona o sportu, Skupština Međimurske županije prilikom 
donošenja Proračuna donosi i Program javnih potreba u športu na temelju prijedloga 
športskih zajednica, saveza te udruga, a u skladu s mogućnostima proračuna. 

 
Programom javnih potreba u športu Međimurska županija iskazuje svoje opredjeljenje 
u ovoj  

djelatnosti. To su posebno sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti: 
 

• poticanje i promicanje športa, 
• provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 
• djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza, 
• športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna 

zdravstvena zaštita športaša, 
• zapošljavanje osoba obavljanje stručnih poslova u sportu, 
• športsko-rekreacijske aktivnosti građana, kineziterapijske aktivnosti, športske 

aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, 
• planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za 

jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
• provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u 

funkciji razvoja športa i rekreacije. 
 

Programom  javnih  potreba  u  športu  Međimurske  županije  i  u  skladu  s  
mogućnostima 

proračuna osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu 2.960.000,00 kn za sljedeće programe: 
 

A) Zajednica sportskih udruga i saveza Međimurske županije - športske priredbe u 
gradovima i općinama s područja Međimurske županije koje svojom tradicijom ili 
značajem zaslužuju praćenje kroz ovaj program, sufinanciranje športaša i ekipa te 
športskih aktivnosti sukladno pravilniku o vrednovanju, sufinanciranje sportskih 
priprema (treninga) klubova nositelja kvalitete u sportovima – ukupno 1.550.000,00 
kn 

B) Međimurski školski sportski savez - županijska natjecanja učenika 5. i 6. razreda i 7. 
i 8. razreda osnovnih škola, te učenika od 1.- 4. razreda srednjih škola Međimurske 



županije, potpore za organizaciju poluzavršnih natjecanja, sudjelovanje na završnom 
državnom natjecanju, školske športske manifestacije, izbor najboljih športaša, najam 
športskih objekata, naknade za organizatore županijskih športskih natjecanja i 
funkcioniranje saveza te obuku neplivača – ukupno 290.000,00 kn 

C) Vrhunski šport – pripreme športaša za natjecanja na službenim europskim i svjetskim 
prvenstvima te Olimpijskim igrama – 220.000,00 kn  

D) Športska rekreacija, šport osoba s invaliditetom, športske manifestacije - 
financiranje programa i projekata te manifestacija iz područja športske rekreacije, 
sufinanciranje nastupa športaša s invaliditetom na državnim i međunarodnim 
natjecanjima te organizacija i nastup na športskim manifestacijama, sufinanciranje 
športskih manifestacija koja su od posebnog značaja za Međimursku županiju – 
900.000,00 kn 

 
 
SREDSTVA 
 

Sredstva za provođenje ovog Programa predviđena su u proračunu Međimurske 
županije za 2018. godinu, na Razdjelu 004 – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i 
šport.  

 
 
 
Čakovec, prosinac 2017.                                               Upravni odjel za društvene djelatnosti 


