
Na temelju Zakona o športu ("Narodne novine " broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 

85/15.,19/16., 98/19., 47/20. i 77/20.) i članaka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije 

(“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije” broj 7/09., 10/10., 3/13., 6/18. i 11/20.) 

Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na    sjednici održanoj       2021. godine donijela 

je 

 

 

ODLUKU 

 

o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava 

Zajednice športa Dubrovačko neretvanske županije za 2020. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o radu i utrošku sredstava Zajednice športa Dubrovačko-

neretvanske županije za 2020. godinu. 

 

Članak 2. 

 

Utvrđeno Izvješće se nalazi u privitku ove Odluke i njezin je sastavni dio. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-

neretvanske županije. 

 
 

KLASA: 620-01/20-01/10 

URBROJ:2117/1-04-21- 

 

Dubrovnik,  2021. godine 

 

 

Predsjednica 

      Županijske skupštine 

 

dr. sc. Vilma Kosović dr. med. 

 

 
Dostaviti: 

1. Zajednica špota Dubrovačko-neretvanske, 20000 Dubrovnik, Liechtensteinov put 10, 

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje, 

3. Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, ovdje, 

4. Pismohrana. 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

 

 

Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije radi s udrugama koje su jedine nadležne za razvoj 

pojedine djelatnosti sporta na svom području, s mlađim dobnim kategorijama u svim klubovima i 

granskim savezima, prati stimulira vrhunski šport u Dubrovačko-neretvanskoj županiji radi održavanja 

postojeće kvalitete, ali i radi popularizacije bavljenja sportom što većeg broja mladih i odraslih skupina 

ljudi. Pored toga, razvija i sustav športa kroz granske saveze u koje su udruženi svi klubovi koji se 

sustavno natječu u postojećim ligama te potiče klubove na interesno udruživanje u zakonom određene 

sportske asocijacije. 

 

Slijedom rečenog dostavljamo prijedlog Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice športa 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu koja su im dodijeljena Programom javnih potreba u 

športu Dubrovačko-neretvanske županije. 

 

 

  













                                        
      REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

        Upravni odjel za društvene djelatnosti 

 

KLASA: 620-01/20-01/10 

URBROJ: 2117/1-10-21-18 

Dubrovnik, 3. ožujka 2021. godine 

 

 

ŽUPAN 

    Nikola Dobroslavić 

        -   o v d j e   - 

 

 

PREDMET: Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice športa  

                      Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu 

- dostavlja se 

 

PRAVNI TEMELJ: Zakon o športu ("Narodne novine " broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 

94/13., 85/15, 19/16, 98/19, 47/20. i 77/20.) i Statut Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni 

glasnik Dubrovačko-neretvanske županije” broj 7/09, 10/10, 3/13, 6/18 i 11/20.)  

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

 

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za društvene djelatnosti 

 

IZVJESTITELJ: Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije 
 

U privitku Vam dostavljamo Nacrt Odluke prihvaćanju Izviješća o radu i utrošku sredstava Zajednice 

športa Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu sa zamolbom da istu prihvatite i utvrdite 

prijedlog te uputite Županijskoj skupštini na raspravu i odlučivanje. 

 

S poštovanjem, 

 

 
            Pročelnica 

 

           Jelena Dadić 

 

 
Prilozi:  

1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice športa Dubrovačko-

neretvanske županije za 2020. godinu,  

2. Izvješće o izvršenju programa za 2020. godinu 

3. Opisno izvršenje Plana financiranja javnih potreba u športu Dubrovačko-neretvanske županije u 

2020. godini. 

 

Dostaviti: 

1. Naslovu,  

2. Odjelu za društvene djelatnosti, ovdje,  

3. Pismohrana, ovdje.  

  



Na temelju Zakona o športu ("Narodne novine " broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 

85/15., 19/16., 98/19., 47/20. i 77/20.) i članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni 

glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09., 10/10., 3/13., 6/18. i 11/20.) Župan Dubrovačko-

neretvanske županije donosi 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

 

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice športa 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu i prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i 

donošenje. 

 

 

KLASA: 620-01/20-01/10 

URBROJ:2117/1-01-21-19 

 

Dubrovnik, 3. ožujka 2021. godine 

 

 

Župan 

 

   Nikola Dobroslavić 

 

 

Dostaviti: 

1. Županijska skupština, ovdje 

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje 

3. Pismohrana 
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