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PREDMET: Prijedlog Zaključka o podnošenju izvješća o radu Zajednice 
sportskih udruga i pojedinih sportskih klubova Gradskom vijeću  

- donošenje, traži se 
 
                  
 
 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada 
Buzeta“, broj 2/21.), dostavlja se Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i 
donošenje prijedlog Zaključka o podnošenju izvješća o radu Zajednice sportskih 
udruga i pojedinih sportskih klubova Gradskom vijeću Grada Buzeta. 
 

Za obrazloženje predmetnog akta zadužuje se Vedran Majcan, potpredsjednik 
Gradskog vijeća Grada Buzeta.  

 
 

      
POTPREDSJEDNIK 
 Vedran Majcan, v.r.      

 
 
 
 

 
 



Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članaka
19. i 92. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21), Gradsko
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana ______________ 2021. godine
donijelo

ZAKLJUČAK

kojim se poziva Zajednica sportskih udruga Grada Buzeta i pojedini
sportski klubovi na podnošenje izvješća o radu Gradskom vijeću

Grada Buzeta

I.

Pozivaju se Zajednica sportskih udruga Grada Buzeta, Rukometni klub Buzet i
Nogometni klub Buzet da u roku od 30 dana pripreme i podnesu Gradskom vijeću
Grada Buzeta izvješće o svom radu za protekle 3 godine.

II.

Izvješće o radu podnosi se Gradskom vijeću Grada Buzeta u pismenom
obliku, te se isto javno prezentira na sjednici Gradskog vijeća na koju je isto uvršteno
kao posebna točka dnevnog reda.

III.

Izvješće mora sadržavati pregled financijskih podataka o strukturi prihoda i
rashoda po godinama, pregled imovine i obveza, kadrovsku i organizacijsku strukturu
zajednice, saveza i klubova, te plan rada za slijedeću godinu sa projekcijom
financijskih potreba naredne godine.

U izvješću je potrebno popisati prostore i sredstva koja se koriste za
obavljanje djelatnosti klubova, temelj korištenja navedenih prostora i visinu naknade
koja se plaća za navedeno korištenje.

Izvješće sadrži podatke o članovima skupštine, upravnih i nadzornih odbora ili
drugih upravljačkih jedinica koje su ustrojene, sa naznakom funkcija i datumom otkad
se iste obavljaju.

Izvješće sadrži broj članova kluba po godinama, broj i vrstu sastava koji su
organizirani, rang natjecanja u kojem sudjeluju i uspjehe koje su postigli u navedenim
godinama.



IV.

Zajednica sportskih udruga Grada Buzeta osim podataka iz točke III. navodi
način i kriterije na koji raspoređuje sredstva klubovima koji čine Zajednicu, sa
podacima o iznosima raspoređenih sredstava po klubovima za posljednje tri godine.

V.

Poziva se Zajednica sportskih udruga Grada Buzeta da svake godine do 01.
studenog za prethodnu godinu podnese Gradskom vijeću Grada Buzeta izvješće o
radu sa podacima iz točki II. do IV. ovog Zaključka.

VI.

Zadužuje se Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne
projekte Grada Buzeta da po stupanju na snagu ovog Zaključka istog uputi onim
pravnim osobama na koje se isti odnosi.

VII.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim

novinama Grada Buzeta“.

KLASA:
URBROJ:
Buzet,

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
Davor Prodan

O b r a z l o ž e nj e

Sport i rekreacija od posebnog su društvenog interesa Grada Buzeta. Stoga
Grad Buzet svake godine u Proračunu Grada Buzeta osigurava značajna sredstva od
gotovo 1 milijun kuna kojima sufinancira rad udruga i sportskih klubova, posebno
preko Zajednice sportskih udruga Grada Buzeta.

Ne postoji obveza podnošenja izvješća o radu Zajednice i sportskih klubova
Gradskom vijeću Grada Buzeta, međutim zbog transparentnosti trošenja javnog
novca i javne kontrole isti su po prvi put pozvani Gradskom vijeću Grada Buzeta
podnijeti izvješće o radu za protekle tri godine, te se Zajednicu sportskih udruga
poziva da i u buduće navedenom tijelu podnosi godišnja izvješća o radu.



Navedeno izvješće također služi i kao podloga za analizu utrošenih sredstava
Grada Buzeta u sport i rekreaciju, te planiranje i usmjeravanje sportskih aktivnosti u
sljedećem razdoblju sa projekcijom sredstava koje je za te potrebe potrebno osigurati
u Proračunu Grada Buzeta.

Za provođenje ovog Zaključka nije potrebno osigurati dodatna sredstva u
Proračunu Grada Buzeta za 2021. godinu.


