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PLAN  I  PROGRAM  DJELOVANJA 
               SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA DARUVARA 

TIJEKOM  2015. GODINE   
     

 
 
 Plan  i program djelovanja Športske zajednice Grada Daruvara (u daljnjem tekstu : 
Zajednica) tijekom 2015. godine predstavlja programsku orijentaciju, a konkretne zadaće 
utvrdit će se na sjednici Skupštine Zajednice. 
 Poslovi i zadaci koji stoje pred Zajednicom su slijedeći: 
 

1. Pripremiti i održati Redovne skupštine Zajednice – rok za izvršenje je četvrto 
tromjesečje 2014.  i prvo tromjesečje 2015. godine, 

2. Izvršiti Izmjene i dopune Kriterija za vrednovanje i financiranje sportskih udruga – 
rok za izvršenje je studeni – prosinac 2014. godine, 

3. Prikupiti nominacije za izbor najboljih u sportu Grada Daruvara, izvršiti izbor i 
održati svečanost proglašenja najboljih za 2014. godinu. 
Rok za izvršenje: Siječanj 2015. 

4. Istaknuti najbolje u sportu Grada Daruvara za izbor najboljih u Gradu i BBŽ-i za 
2014. godinu.  
Rok za izvršenje: Siječanj i veljača 2015. godine. 

5. Vođenje evidencije nagrađenih pojedinaca i ekipa u sportu Grada Daruvara i BBŽ-i 
Rok za izvršenje: Siječanj-veljača 2015. godine.  

6. Prikupljanje izvješća o natjecanjima daruvarskih klubova tijekom sezone 
2013/2014. godine. 
Rok za izvršenje: Studeni – prosinac 2014. 

7. Nakon svake dotacije iz Proračuna Grada sakupiti izvještaje o utrošku sredstava od 
sportskih udruga Grada Daruvara. 

8. Poticati osposobljavanje i usavršavanje stručnih kadrova u sportu (trenera, 
instruktora, voditelja i dr.). 
Rok za izvršenje: Tijekom godine. 

9. Prema Odluci Skupštine i Izvršnog odbora Zajednice, a sukladno odredbama 
Zakona o sportu obilaziti treninge, sportske priredbe – utakmice, evidentirati 
sportaše i sportašice kao i njihove voditelje – trenere. 
Rok za izvršenje: Tijekom 2015. godine. 

10. Prisustvovati Godišnjim skupštinama sportskih udruga članica Zajednice. 
Rok za izvršenje: Tijekom 2015. godine. 

11. Organizirati i provesti u Daruvaru obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana 10. 
rujna 2015. 
Rok za izvršenje: Rujan 2015. 
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12. Sudjelovati u manifestacijama povodom Europskog tjedna mobilnosti u Daruvaru. 
Rok za izvršenje: Rujan 2015. godine. 

13. Organizirati i provesti „34. Kros Grada Daruvara“ za : Osobe s intelektualnim 
teškoćama, djecu iz dječjih vrtića, djevojčice i dječake iz osnovnih škola i djevojke 
i mladiće iz srednjih škola. Pripreme su već  počele nakon završenog „33. krosa“. 
Rok za izvršenje: Rujan 2015. 

14. Tijekom 2015. animirati škole s područja naše i susjednih županija radi što 
masovnijeg sudjelovanja na Krosu. Obaviti razgovore i sa školama u susjednim 
državama radi nastupa na ovom atletskom natjecanju. 

15. Kontaktirati što više potencijalnih sponzora i donatora, upoznati ih sa osnovnim 
ciljevima krosa radi suradnje sa obostranom koristi. Animirati medije. 
Rok za izvršenje: Tijekom 2015. godine. 

16. I dalje raditi na osnivanju udruge kineziologa i Sportske rekreacije u Daruvaru. 
Rok za izvršenje – 2015. godina. 

17. Raditi na promiđbi daruvarskog sporta preko sredstava javnog informiranja, a 
naročito kroz eter Radio Daruvara i Slavonskobrodske TV na kojoj su 2012-2014. 
g.u Emisiji o sportu, ponedjeljkom u 20,30 sati gostovali, svaki u posebnom 
terminu:  odbojkaši, karatisti, izbornik reprezentacije invalidnih osoba RH, 
nogometaši, invalidi i tajnik Zajednice. 

18.  Sportskim udrugama dostavljati obavijesti o raspisanim natječajima za sponzorstva 
i donatorstva kao i Programima Hrvatskog olimpijskog odbora „Od sportske škole 
do olimpijskih igara“ i  „Aktivne zajednice“ i „prisiliti ih“ da u njima aktivno 
učestvuju. 
Rok: Tijekom 2015. godine. 

19.  Izraditi Programe i planove rada i Financijske planove, na temelju javnog poziva 
Zajednice, za 2015; 2016. i 2017. godinu na osnovu prikupljenih podataka naših 
sportskih udruga. 
Rok za izvršenje: Studeni  2014. godine. 

20. Kontrolirati, sukladno važečim zakonskim propisima, potrošnju financijskih 
sredstava dobivenih iz Proračuna Grada i dotiranih sportskim udrugama Zajednice. 
Rok za izvršenje: Tijekom 2015. godine. Izvršiti, zajedno sa Gradom kontrolu 
financijskog poslovanja sportskih udruga. 

21. Pripremati i održavati redovne sjednice Izvršnog odbora Zajednice. 
Rok: Tijekom 2015. godine. 

22. Vršiti doznaku financijskih sredstava sportskim udrugama Zajednice sukladno FP. 
Rok za izvršenje: Tijekom godine po primitku sredstava iz Proračuna Grada. 

23. Prikupljanje rezultata naših sportskih udruga kako bi se izradilo službeno glasilo 
Zajednice kao i izrada sportskog almanaha Grada Daruvara. Problem je uvijek isti 
jer neke sportske udruge ne dostavljaju tražene podatke. 
Rok za izvršenje: Tijekom 2015. godine.  

24. Prijem i rješavanje pošte, razgovori sa sportskim djelatnicima, „starim“ sportašima, 
gospodarstvenicima, predstavnicima medija, suradnja sa ŠZ BBŽ-e, SŠSD  BBŽ-e, 
vrtićama, školama, HOO-om, Gradom Daruvarom  i svima onima koji na bilo koji 
način mogu pomoći razvitku i boljem tretmanu i položaju sporta u društvu. 
Rok za izvršenje: Tijekom godine 2015. 

25. U okviru programa upravljanja Gradskom sportskom dvoranom pokušati sanirati 
i temeljito obnoviti: 
- parket u dvorani 
- stolariju –vrata, za početak, na čitavom objektu 
- limariju  
- sanitarni čvor u dvorani 
- tuševe 
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- svijetla (igrači se žale na slabu osvjetljenost sredine terena- 20 ih ne radi 
- promjeniti dio nosive betonske ploče iznad tribina koja je puknula na nekoliko 

mjesta (najveća „rupa“ je već dvaput bezuspješno „krpana“ ) 
- stative za rukomet i nogomet 
- zaštitne mreže  
- obnoviti sprave za vježbanje 
- izvršiti sve potrebne ateste i preglede (plinskih i drugih instalacija, vatrogasnih 

aparata i dr.) 
- osvježiti, ponovo obojati, sve metalne dijelove i sve zidne površine u i oko 

dvorane 
- izvršiti sve druge potrebne popravke, koje možemo i sami (2 zaposlena domara) 

 
26.       U objektu „Sokola“ završiti obje svlačionice i staviti ih u funkciju. 

- spustiti „plafon“ u prostorijama u kojima boravi domar radi uštede na grijanju. 
- obnoviti sportsku dvoranu  
- promjeniti rasvjetu i nosive stupove na vanjskom terenu „Sokola“ jer su opasni 

za korisnike 
- obnoviti stolariju i limariju na objektu  
- obaviti i druge potrebne radove da bi se objekt stavio u funkciju. 

 
27.  Izboriti veća sredstva iz Proračuna Grada i BBŽ-e. Sudjelovati na natječaju 

Erasmus+sport za 2015. godinu i svim drugim natječajima  jer su troškovi 
bavljenja   sportom enormno porasli, a dotirana sredstva sve manje vrijede.  

 
 
 
 
 

    Za Izvršni odbor                                                                              
        Predsjednik: 
    Miroslav Lončar v.r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
            

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

            


