
 

 

 

 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

 

 

Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Program javih 

potreba u sportu Grada Bjelovara za 2019. godinu  

   

 

 
   
 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje    

provodi savjetovanje 

 Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport 

 Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se  
 njime žele postići 

Razlog donošenja Programa javih potreba u sportu Grada 

Bjelovara za 2019. godinu su odredbe članka 76. Zakona 

o sportu ("Narodne novine", broj 71/06., 150/08., 124/10., 

124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16) i članka 31. stavka 

1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik 

Grada Bjelovara" broj 2/13. i 1/18.), kojima je propisano da 

Program javnih potreba u sportu Grada Bjelovara donosi 

predstavničko tijelo za kalendarsku godinu, te da se 

program donosi istodobno s donošenjem proračuna 

jedinice lokalne samouprave. Cilj donošenja javih potreba 

u sportu Grada Bjelovara je omogućavanje bavljenja 

tjelesnom aktivnošću što većeg broja djece, mladeži i 

građanstva, koje se organizirano izvodi radi postizanja 

sportskih postignuća te radi unapređenja zdravlja ili 

rekreacije. Sukladno odredbama Zakona o sportu 

("Narodne novine", broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 

86/12., 94/13., 85/15. i 19/16) planira se provedba u 2019. 

godini i plan izvora financiranja. 

 

 

 Datum dokumenta 12.11.2018. 

 Verzija dokumenta 1. 

 
 Vrsta dokumenta  Izvješće  

 Naziv nacrta akta Nacrtu Program javih potreba u sportu Grada Bjelovara za 

2019. godinu 

 Jedinstvena oznaka iz Plana 
savjetovanja s javnošću Grada 
Bjelovara za 2018. godinu    
objavljenog na internetskim stranicama  
 Grada 

Redni broj 16. Izmjena i dopuna Plana savjetovanja s javnošću 
Grada Bjelovara za 2018. godinu  

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport 

 
 

Koji su predstavnici  javnosti bili 

uključeni u postupak izrade 

odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

 

  Je li nacrt bio objavljen na  
  internetskim stranicama ili   

DA 
 

Internetska stranica Grada Bjelovara 
 



 

 

 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju s  javnošću objavljuje se na internetskim  stranicama Grada 

Bjelovara na www.bjelovar.hr  

Klasa:620-01/18-01/24 
Urbroj: 2103/01-07-18-3 
Bjelovar, 12. studenoga 2018.  

 

 

 

   
  na drugi odgovarajući način? 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 

kojoj internetskoj stranici i koliko je 

vremena ostavljeno za savjetovanje? 

Ako nije, zašto? 

  
Nacrt je objavljen dana 2.11.2018. godine na 
internetskoj stranici Grada Bjelovara 
www.bjelovar.hr 

Savjetovanje je trajalo od 02.11.2018. - 

09.11.2018. godine (8 dana)  

 

Koji su predstavnici javnosti  

dostavili svoje prijedloge, primjedbe 

ili mišljenja? 

 
Marina Balen, dipl. uč. 
Uvođenje vouchera za sportske aktivnosti djece i mladih ili 

sportske liječničke preglede na području grada Bjelovara.  

Cilj – uključivanju djece i mladih u sportske aktivnosti i borba 

protiv socijalne isključenosti. 

 

 Razlozi neprihvaćanja pojedinih   
 primjedbi javnosti na  određene 
odredbe nacrta 

O  prijedlogu će se izvijestiti Športska zajednica Grada 
Bjelovara koja odlučuje o raspodjeli sredstava za rad sportskih 
udruga grada Bjelovara. 
  

 

Troškovi provedenog savjetovanja 
 Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala    
 dodatne financijske troškove.  

http://www.bjelovar.hr/
http://www.bjelovar.hr/

