
 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno:  

 Dopuna Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina. 

 

Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 10 dana odnosno od dana 1. rujna 2016. 

godine pa do dana 10.rujna  2016. godine. 

Cilj i glavne teme 

savjetovanja 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje 

javnosti s dopunom Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih 

građevina u  Grada Varaždina i dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga te 

eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i 

mišljenja s obzirom da se Odluka odnosi na pitanje od interesa za osiguravanja 

uvjeta djelovanja sportskih udruga, čiji su članovi različite dobne skupine 

građana.  

 

 

Redni 

broj 

Naziv 

dionika 

(pojedinac, 

organizacij

a, 

institucija) 

Članak na 

koji se 

odnosi 
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prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga 
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primjedbe 

ili 

prijedloga 

 

 

Razlozi prihvaćanja/ 

neprihvaćanja 

primjedbe ili 

prijedloga 
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Sportsko 

penjački 

klub 

TopOut 

 

 

 

 

Članak 14. 

Odluke o 

načinu 

upravljanja 

i korištenja 

sportskih 

građevina u 

vlasništvu 

Grada 

Varaždina. 

(„Službeni 

vjesnik 

Grada 

Varaždina“ 

broj 2/12) 

 

 

    

Načelni komentari na preloženi 

nacrt: Prekratak rok za podnošenje 

mišljenja prijedloga i primjedbi, te 

predlažu da takve stvari putem 

maila sportskim udrugama šalje 

Zajednica sporskih udruga Grada 

Varaždina. 

 

Primjedbe komentari i prijedlozi na 

članak nacrta akta :  u prijedlogu 

dopune Odluke o načinu 

upravljanja i korištenja nije 

definirano koje se udruge i sa 

koliko staža mogu kandidirati 

(rekreativne ili poluprofesionalne)    

 

U svom prijedlogu, Sportsko 

penjački klub TopOut predlaže   

izgradnju dvorane za penjanje koja 

bi služila za školovanje, treniranje 

djece, organizaciju natjecanja i 

razvoj sportskog penjanja. 

 

 Ne 

prihvaća 

se 

 

 

Dopuna Odluke o 

načinu upravljanja i 

korištenja sportskih 

građevina Grada 

Varaždina vezana je 

na Odluku o načinu 

upravljanja  

i korištenja sportskih 

građevina u 

vlasništvu Grada 

Varaždina („Službeni 

vjesnik Grada 

Varaždina“ broj 2/12 

u kojoj su u članku 

2. nabrojene  

sportske  građevine u 

vlasništvu Grada 

Varaždina. U 

Članku 7. utvrđeno 

je komu se sportske 

građevine mogu dati 

na upravljanje. 

Članak 10. 

Obvezuje provođenje 

Javnog poziva na 

upravljanje 

sportskim 

građevinama s 

uvjetima za 

dobivanje prava 

upravljanja i 



 

 

korištenja sportske 

građevine, te definira 

priloge koje je 

potrebno dostaviti uz 

zahtjev na javni 

poziv. 

 Članak 14. Definira  

sklapanje Ugovora 

između upravitelja 

sportske građevine i 

Grada Varaždina na 

rok do 1 - 5 godina. 

Dopuna odluke o 

načinu upravljanja i 

korištenja sportskih 

građevina omogućuje 

sportskim udrugama 

upraviteljima 

sportskih građevina 

za financiranje 

dogradnje ili 

izgradnje sportskih 

građevina iz 

sredstava Europskih 

fondova sukladno 

Pravilniku o 

provedbi Mjere 07 “ 

Temeljem usluge i 

obnova sela u 

ruralnim 

područjima“ iz 

Programa ruralnog 

razvoja Republike 

Hrvatske za 

razdoblje 2014-2020 

(„Narodne novine“ 

broj 71/16). U tom  

slučaju Ugovor 

između upravitelja 

sportske građevine i 

Grada Varaždina kao 

vlasnika građevine  

mora biti potpisan na 

maksimalni  rok od 

15. godina. 

 

 

 

Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja pristigla je jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na 

Nacrt  dopune Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina 

 

 

 

 

 


