PRIJEDLOG!!!
Temeljem članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj
47/90, 27/93, 38/09), članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10,
124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 132. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14,
110/15), članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 32.
Statuta Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 12/15) Općinsko vijeće
Općine Mala Subotica na svojoj 30. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je
PROGRAM
financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i
prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima
Općine Mala Subotica za 2017. godinu
Članak 1.
Ovim programom definiraju se prioritetna područja kulture, tehničke kulture, sporta i
rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva, odgoja i obrazovanja, turizma, zaštite potrošača, zaštite okoliša
i prirode, razvoja i demokratizacije društva, razvoja mjesne samouprave i ostala područjima
društvenih djelatnosti na području Općine Mala Subotica, te planirani iznosi financiranja udruga koje
provode programe i projekte na prioritetnim područjima u 2017. godini.
Članak 2.
U 2017. godini utvrđuju se sljedeća prioritena područja:

Prioritetno područje 1 – Kultura
Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Mala Subotica, jesu
kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije udruga od interesa za Općinu Mala Subotica;
Prioritetno područje 2 – Odgoj, obrazovanje i tehnička kultura
Program uključuje odgojne-obrazovne projekte i aktivnosti te projekte tehničke kulture i
aktivnosti ustanova ili udruga na predškolskoj, osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj ili visokoškolskoj
razini od interesa za Općinu Mala Subotica;
Prioritetno područje 3 – Sport i rekreacija
a) Izdaci za sport i rekreaciju – ostali – sufinanciranje javnih potreba u sportu koje su od važnosti
za Općinu Mala Subotica, razne aktivnosti koje klubovi i udruge ne mogu financirati kroz redovno
financiranje.
b) Sufinanciranje sportskih manifestacija – program se odnosi na sufinanciranje općinskih,
županijskih, državnih i međunarodnih sportskih susreta od osobitog interesa za Općinu Mala
Subotica;
Prioritetno područje 4 – Programi socijalne skrbi i zdravstva
Prioritetno područje uključuje programe i aktivnosti kojima se vodi briga o ranjivim skupinama
društva kroz podršku u različitim projektima omogućavanjem preduvjeta za dodatnu medicinsku
i socijalnu skrb na području Općine Mala Subotica;
Prioritetno područje 5 – Turizam i zaštita okoliša i prirode
Prioritetno područje uključuje projekte i aktivnosti udruga i zajednica udruga iz područja
promicanja turizma te zaštite okoliša i prirode na području Općine Mala Subotica;

Prioritetno područje 6 – Zaštita potrošača
Prioritetno područje uključuje projekte i aktivnosti udruga i zajednica udruga iz područja kojima
se želi osnažiti zaštita potrošača na području Općine Mala Subotica.
Prioritetno područje 6 – Razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave
Prioritetno područje uključuje projekte i aktivnosti udruga, zajednica udruga i vijeća mjesnih
odbora iz područja razvoja i demokratizacije društva te razvoja mjesne samouprave na području
Općine Mala Subotica.
Prioritetno područje 7 – Ostala područja društvenih djelatnosti
Prioritetno područje uključuje projekte i aktivnosti udruga i zajednica udruga iz područja koja
nisu utvrđena u prioritetnim područjima 1 do 6, a od interesa su za Općinu Mala Subotica.

Članak 3.
U proračunu Općine Mala Subotica za 2017. godinu za financiranje prioritetnih područja iz
članka 2. ovog Programa potrebno je osigurati ukupno 310.000,00 kuna i to za:
1. projekte i aktivnosti koji se prijavljuju na javni poziv – 280.000,00 kn,
2. financiranje kulturno-umjetničke manifestacije – 30.000,00 kn.
Program podliježe promjenama sukladno izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Mala Subotica za 2017. godinu.
Članak 4.
Raspodjela sredstava provest će se na temelju javnog natječaja, u skladu s Pravilnikom o
financiranju javnih potreba Općine Mala Subotica.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Međimurske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA
Klasa: 021-05/16-01/6
Urbroj:2109/10-01-16-___
Mala Subotica, 20.12.2016. godine
Općinsko vijeće Općine Mala Subotica
Predsjednica
Danica Glad

Prijedlog Programa podnosi Općinski načelnik Vladimir Domjanić.
Obrazloženje:
Člankom 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) propisano
je da davatelj financijskih sredstava u okviru svoga djelokruga na godišnjoj razini utvrđuje prioritetna
područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima sukladno mjerama iz programa,
strategija, planova i drugih strateških dokumenata na nacionalnoj, odnosno lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) razini kojima se utvrđuju ciljevi i prioriteti u rješavanju problema vezanih uz opće dobro,
javni interes ili javne potrebe, čije je provođenje u nadležnosti davatelja financijskih sredstava, a koja
se provode u suradnji i partnerstvu s udrugama. Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na 29. sjedini
usvojilo je Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Mala Subotica, u čijem je članku 4.
propisano da će Općinsko vijeće Općine Mala Subotica, u postupku donošenja Proračuna Općine,
prije raspisivanja natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama, utvrditi prioritete financiranja
koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Općine
te će, u okviru svojih mogućnosti, u proračunu Općine osigurati financijska sredstva za njihovo
financiranje, a sve u skladu s odredbama Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika.
Članak 3. prijedloga Programa financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju
javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima
Općine Mala Subotica za 2017. godinu usklađen je sa Proračunom Općine Mala Subotica za 2017.
godinu.
Temeljem navedenog podnosi se prijedlog Programa kao u prilogu.

