
POZIV NA SAVJETOVANJE 

NACRTA  PRIJEDLOGA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU 

ZA 2019. GODINU 

 
          Pozivamo, u otvorenom internetskom savjetovanju, svu  javnost da 

dostavi svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt  prijedloga Programa 

javnih potreba u sportu za 2019. godinu. 

 

O B R A Z L O Ž E N J E 

 Sukladno Zakonu o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08 – Uredba, 

124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16 - ispravak) prijedlog Programa 

javnih potreba u sportu na prijedlog Športske zajednice Grada Ogulina donosi 

predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave zajedno s godišnjim 

proračunom. 

 

Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u sportu sukladno prijedlogu 

Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu izdvajaju se iz Proračuna 

Grada na IBAN žiro-računa Športske zajednice Grada Ogulina mjesečno za 

redovnu djelatnost, sredstva za organizaciju sportskih manifestacija prema 

zahtjevu s preslikom računa, sredstva za kapitalne projekte (opremanje 

prostorija za sportaše i uređenje i obnova sportskih igrališta - izmjena podne 

obloge u teniskoj dvorani i asfaltiranje teniskog terena Sv. Petar) prema zahtjevu 

s preslikom računa o izvršenoj kupnji opreme i izvršenim radovima, a za 

financiranje programa i/ili projekata udruga koje djeluju u području sporta 

Športska zajednica Grada Ogulina raspisuje i provodi natječaj, sklapa ugovore s 

krajnjim korisnicima – udrugama u sportu te iste dostavlja Gradu Ogulinu na 

osnovu kojih Grad doznačuje sredstva Športskoj zajednici Grada Ogulina, koja 

ista prenosi na IBAN žiro-računa krajnjih korisnika - sportskih udruga, u pravilu 

u jednakim mjesečnim iznosima.  

 

Grad Ogulin će biti nositelj kapitalnih projekata (uređenje svlačionica u 

Gradskoj sportskoj dvorani, uređenje i obnova sportskih igrališta - dodatna 

ulaganja na postojećim sportskim igralištima i izrada projektne dokumentacije 

za uređenje i obnovu „Crvenog igrališta“) za koje su osigurana sredstva u iznosu 

od 720.000,00 kuna. 

 

Za rad školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola putem kojih 

se organiziraju izvannastavne školske aktivnosti učenika, transferirat će se 

sredstva na IBAN žiro-računa škola temeljem sklopljenih pojedinačnih ugovora. 

 



 Grad Ogulin je u Proračunu za 2019. godinu osigurao sredstva za Program 

javnih potreba u sportu za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 2.700.000,00 

kuna te se predlaže Gradskom vijeću Grada Ogulina donošenje istog. 

 

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA 

 

          Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s 

Nacrtom  prijedlog Programa javnih potreba u sportu  za 2019. godinu i 

dobivanje stručno utemeljenih  mišljenja, primjedbi i prijedloga. 

 

 

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

OD 12. TRAVNJA  DO 12. SVIBNJA 2019. 

 

          Pisane primjedbe za sudjelovanje na savjetovanju dostavljaju se na e-mail 

adresu: grad-ogulin@ogulin.hr .  Izrađivač nacrta akta, nakon provedenog 

postupka savjetovanja sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene i 

neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz rasprave te ga objavljuje na službenoj 

Internet stranici Grada. 

 

      Koordinatorica savjetovanja 

      Karmela Matić, prof. 
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