
Na temelju članka 74. Zakona o sportu (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 24. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada 

Ploča, broj 14/09, 2/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20 i 6/21) Gradsko vijeće na 5. sjednici održanoj 29. 

studenog 2021.godine donijelo je 

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 

NA PODRUČJU GRADA PLOČA ZA 2022. GODINU 

 

 

I. UVOD 

Temeljem članka 74. stavka 2. Zakona o sportu Zajednica športskih udruga Grada Ploča predlaže 

program javnih potreba u športu, koji nacrt dalje izrađuje Služba za opće poslove Grada Ploča te 

prosljeđuje gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Ploča na donošenje. 

Sredstva proračuna namijenjena financiranju javnih potreba u športu izdvajaju se na račun Športske 

zajednice Grada Ploča koja skrbi o ostvarivanju prihvaćenih programa pojedinih korisnika te u 

propisanim rokovima izvješćuje Grad Ploče. 

Sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Ploča o imenovanju RK „Dalmatinka“ i „Jadran LP“ 

klubovima od posebnog interesa za Grad Ploče, a uvažavajući i specifičnost natjecanja istih, Grad 

Ploče će transferirati sredstva Zajednice športskih udruga Grada Ploča koja će temeljem pisanog 

zahtjeva klubova za isplatom sredstava, dodijeliti novac klubovima od posebnog interesa za Grad 

Ploče. 

Osnovno je ustavno pravo građana bavljenje športom i rekreacijom te iz istog prava proizlazi i 

obveza poticanja, unaprjeđivanja i financiranja športa u čemu Grad Ploče izdvajajući velika 

sredstva za ovu granu društvene djelatnosti iskazuje svoje opredjeljenje. 

Javne potrebe u športu Grada Ploča su programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za 

Grad Ploče. Grad Ploče kao jedinica lokalne samouprave iz svoga proračuna izdvaja sredstva za 

ove namjene. 

Javne potrebe sadržavaju: 

• poticanje i promicanje športskih aktivnosti; 

• provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži po športskim klubovima, školskim 

športskim klubovima i športskim udrugama; 

• školska priprema i natjecanja; 

• opća i posebna zdravstvena zaštita športaša; 

• športske i rekreacijske aktivnosti građana; 

• potpora športskim priredbama; 

• školovanje osoba za obavljanje stručnih poslova u športu; 

• značajnija financijska potpora klubovima i udrugama od posebnog interesa za Grad 

Ploče; 

• planiranje, izgradnja, održavanje i pravilno korištenje športskih objekata od posebnog 

interesa za Grad Ploče. 

Šport pridonosi zdravijem životu građana, odgoju i obrazovanju, boljim gospodarskim rezultatima 

te pridonosi humanijem odnosu među ljudima. Šport vrši promidžbu pojedinog športaša, kluba i 

sredine u kojoj djeluje. 



Športske djelatnosti temelje se na potpuno dragovoljnom sudjelovanju građana, prvenstveno djece 

i mladeži te je kao takvo od prvorazrednog i trajnog interesa za Grad Ploče. 

II. PROGRAMSKI CILJEVI 

Ciljevi Programa javnih potreba u športu Grada Ploča koji će se financirati u 2022. godini iz 

gradskog proračuna: 

 

• Ulaganje u razvoj mladih športaša radi stvaranja širokog kvalitetnog temelja kao uvjeta 

očuvanja dostignute kvalitete i daljnjeg napretka športa u Gradu Pločama; 

• Očuvanje i unaprjeđenje vrhunske športske kvalitete koja potiče razvitak športa i 

doprinosi ugledu Grada Ploča; 

• Poticanje uključivanja u šport i športsku rekreaciju što većeg broja građana, napose 

djece i mladeži. 

 

III. OSNOVE PROGRAMSKIH KRITERIJA 

 

Utvrđivanje kriterija i kategorizacije športova i klubova provodi se radi boljeg praćenja onih 

športova i klubova koji svojom masovnošću, popularnošću, organiziranošću, a nadasve rezultatima 

to zaslužuju. 

 

Organiziraniji, kvalitetniji i popularniji športovi bolje će zadovoljiti tražene kriterije te će se na taj 

način formirati skupine i redoslijed klubova od najvećeg do najmanjeg značaja za Grad Ploče  

 

Stvaranje materijalne (financijske) i infrastrukturne osnove trajan je prioritet u ostvarivanju 

programskih ciljeva. Grad Ploče ima solidnu infrastrukturu koja može zadovoljiti minimum 

zahtjeva. Ipak u 2022. godini i sljedećim godinama treba nastojati sadašnje športske objekte dovesti 

u fazu koja može zadovoljiti visoke zahtjeve natjecanja i to napose u nogometu, a i u nekim drugim 

športovima. 

 

Športska zajednica Grada Ploča koordinira i usklađuje interese športskih klubova i udruga, vodi 

računa o stručnom usavršavanju trenera i drugih stručnih voditelja po klubovima, stara se o 

sveukupnom razvitku, unaprjeđenju i promicanju športa na razini Grada Ploča.  

 

Zajednica je dužna kvartalno podnositi izvješće o utrošku sredstava svakog pojedinog kluba i 

udruge. 

 

O održavanju športskih objekata stara se klub koji te objekte koristi, a o održavanju športske 

dvorane i športskog centra „Močvara“ u Pločama, Dom športova „Ploča“. Za ovu svrhu su 

predviđena određena sredstva. 

 

ŠPORTSKA REKREACIJA 

 

Športsko rekreativne djelatnosti na području Grada Ploča realiziraju se kroz organizirane športske 

udruge. Njihovi programi bit će razmatrani i realizirani posebnim odlukama, na prijedlog Zajednice 

športskih udruga Grada Ploča ili mimo nje, a prema raspoloživim sredstvima. 

 

 

 

 

 

 



FINANCIJSKI PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA PLOČA ZA 2022. 

GODINU 

  

1. JAVNE POTREBE U ŠPORTU 1.300.000,00 

1.1. -  Športska zajednica Grada Ploča 650.000,00 

1.2. -  Klubovi od posebnog interesa  650.000,00 

2. FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA U ŠPORTU 1.216.250,00 

2.1. Javna ustanova Dom športova Ploča 1.046.250,00 

2.1.1. -  Tekuće donacije Domu športova 195.000,00 

2.1.2. -  Troškovi grijanja dvorane 147.500,00 

2.1.3. -  Tekuće održavanje objekta 63.750,00 

2.1.4. -  Kapitalna pomoć Domu športova (ugradnja fotonaponske elektrane) 640.000,00 

2.2. Ostale športske aktivnosti - Javni natječaj za financiranje projekata i 

manifestacija u sportu i rekreaciji na području Grada Ploča za 2022. 

godinu 

50.000,00 

2.3. Održavanje športskih objekata 120.000,00 

2.3.1. -  NK "Gusar"- za održavanje igrališta u Kominu  100.000,00 

2.3.2. -  VK "Rogotin" – za održavanje igrališta 20.000,00 

 UKUPNO 1+2 2.516.250,00 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Grada Ploča, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. 

godine. 

 

KLASA: 400-06/21-01/008 

URBROJ:2165-01-21-8 

Ploče,29. studenog 2021. godine 

 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

GRAD PLOČE 

Gradsko vijeće 
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