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Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne 
novine", broj 25/13. i 85/15.) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 
postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine", broj 140/09.), 
upućuje se 

J A V N I  P O Z I V 
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u sportu 

Grada Bjelovara za 2022. godinu  
 

Na temelju članka 76. Zakona o sportu ("Narodne novine" broj 71/06, 150/08, 124/10, 

124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19) i članka 32. stavka 1. točke 19. Statuta Grada 

Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" 2/21), propisano je 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. Program javnih 

potreba u sportu omogućava bavljenje tjelesnom aktivnošću što većeg broja djece, mladeži i 

građanstva, koja se organizirano izvodi radi postizanja sportskih postignuća te radi 

unapređenja zdravlja ili rekreacije. Program javnih potreba u sportu sastoji se od tri temeljna 

programa i to: program Športske zajednice, sportske udruge grada i sportski objekti grada 

kojemu je cilj osigurati i poboljšati razinu kvalitete bjelovarskog sporta, posebice onog dijela 

koji će pridonijeti promidžbi Grada Bjelovara na razini Republike Hrvatske i na međunarodnom 

planu.  

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost - trgovačka društva, građani, 
udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji 
svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Programa 
javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2022. godinu da se odazovu.  
 

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom 
propisanom obrascu poslati na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 
Bjelovar (s naznakom: "Savjetovanje s javnošću“ – Program javnih potreba u sportu Grada 
Bjelovara za 2021. godinu ili na e-mail adresu mbirac@bjelovar.hr zaključno s 14. 11. 2021. 
godine.  
 

Svi u roku pristigli prijedlozi će se razmotriti, a oni prihvaćeni ukomponirati će se u 
konačni Nacrt teksta Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2022. godinu koji 
će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Bjelovara na donošenje. 
 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o 
savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s 
razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na 
službenim Internet stranicama Grada Bjelovara, http:// www.bjelovar.hr.  
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