Na temelju članka 56. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora, točke 7. Pravila za provedbu
programa ,,Aktivne zajednice", broj:85/18 usvojenih 2. veljače 2018. godine na ].3. sjednici
Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora i Programa javnih potreba sporta i financijskog plana
Hrvatskog olimpijskog odbora za 202L. godinu, a slijedom prijedloga Radne grupe za
program ,,Aktivne zajednice'' - zapisnika sa sastanka Radne grupe održanog dana ]-2. svibnja
LOZL. godine s Tablicom 1. pregleda programskih zahtjeva, Broj zapisnika:0501-21-034,
Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora na 74. sjednici održanoj elektroničkim putem,
izjašnjavanjem članova Vijeća u danom roku od 19. do 21-. svibnja 2oz7. godine donosi 21.
svibnja 2o2L. godine sljedeću

ODLUKU
L

Usvajaju se u cijelosti prijedlozi Radne grupe o odobrenju programskih zahtjeva i
uvrštenju korisnika u program ,,Aktivne zajednice'' za 2o2l'. godinu iz Tablice 1.
priloga zapisnika sa sastanka Radne trupe za program ,,Aktivne zajednice'' održanog
dana 12. svibnja ?:OZL. godine Broj: 0501-ZI-O34, a koja dokumentacija se nalazi u
prilogu ove odluke ičini njen sastavni dio.

2.

odobrena novčana sredstva za odobrene programske zahtjeve - novčani iznosi iz
priloga zapisnika iz točke 1. odluke _ Tablica 1. Programski zahtjevi ,,Aktivne
zajednice" transferirati će se temeljem potpisanih Ugovora o asignaciji.

3.

Prijedlozi Radne grupe o uvrštenju korisnika označeni u Tablici 1. oznakom * uvjetno
se odobravaju uz odgodni učinak financijske realizacije te će biti realizirani ukoliko se
do kraja }OZL. godine ispune uvjetiza realizaciju, odnosno usvoje se lzmjene i dopune
Finacijskog plana Hrvatskog olimpijskog odbora za2O2L, godinu.

4.
5.

Zadužuje se Ured za programe lokalnog sporta za dostavu potrebne vjerodostojne
dokumentacije odjelu za računovodstvo i financije Hoo_a radi provedbe financijskog
dijela odluke, te će ista činiti sastavni dio ove odluke.

odluka stupa na snagu danom donošenja.

obrazloženje
Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora je na 1-4' sjednici održanoj elektroničkim putem
izjašnjavanjem članova Vijeća putem e-maila i telefona u danom roku od 19. do 2L' svibnja
2o2L. godine, bez neposrednog dolaska na sjednicu, na temelju članka 56. Statuta
Hrvatskog olimpijskog odbora - pročišćenitekst, točke 7. Pravila za provedbu programa
,,Aktivne zajednice'', broj:85/18 usvojenih 2' veljače 2018. godine na ].3. sjednici Vijeća
Hrvatskog olimpijskog odbora i Programa javnih potreba sporta i financijskog plana
Hrvatskog olimpijskog odbora za 2021.. godinu, a slijedom prijedloga Radne grupe za
program ,,Aktivne zajednice'' - zapisnika sa sastanka Radne grupe održanog dana ].2.
svibnja 2OZI. godine s Tablicom 1. pregleda programskih zahtjeva, Broj zapisnika:0501-2L034, a slijedom materijala pripremljenih za sjednicu Vijeća Hoo-a, koja dokumentacija je

I

1

poslana Vijeću elektroničkom poštom L9. svibnja 2o2L. godine, donijelo odluku o uvrštenju
korisnika u program,,Aktivne zajednice" zaZOZL. godinu.

Vijeće u cijelosti usvaja prijedloge Radne grupe o odobrenju programskih zahtjeva i
uvrštenju korisnika u program ,,Aktivne zajednice'' za 2o2t. godinu iz Tablice 1. priloga
zapisnika sa sastanka Radne grupe za program ,,Aktivne zajednice'' održanog dana 12.
svibnja ZOZL. godine Broj: 0501-2L-034, a koja dokumentacija se nalazi u prilogu ove
odluke i čini njen sastavni dio.
odobrena novčana sredstva za odobrene programske zahtjeve - novčani iznosi iz priloga
zapisnika iz točke 1. odluke - Tablice 1. Programski zahtjevi ,,Aktivne zajednice"

transferirati će se temeljem potpisanih Ugovora o asignaciji.
Prijedlozi Radne grupe o uvrštenju korisnika označeni u Tablici ].. oznakom * uvjetno se
odobravaju uz odgodni učinak financijske realizacije te će biti realizirani ukoliko se do kraja
202L. godine ispune uvjeti za realizaciju, odnosno usvoje se lzmjene idopune Financijskog
plana Hrvatskog olimpijskog odbora za 2021.. godinu.
Tablica sadrži detaljne dodatne podatke - o rednom i urudžbenom broju zaprimljenog
zahtjeva, imenima predlagača i korisnika, namjeni, novčanom iznosu programskog
zahtjeva odobrenom od strane HOO-a te ukupnom iznosu i razlici programskog zahtjeva,
kao i napomenama predlaže li se odobravanje programskog zahtjeva ili je dodana i neka
druga napomena, a koju Tablicu 1. je pripremila Radna grupa Hoo-a kao prijedlog Vijeću za
donošenje odluke.
ZaduŽuje se Ured za programe lokalnog sporta za dostavu potrebne vjerodostojne
dokumentacije odjelu za računovodstvo i financije Hoo-a radi provedbe financijskog dijela
odluke, te će ista činiti sastavni dio ove odluke.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci
U Zagrebu, 2L.

Broj:429/21

svibnja 202L. godine
r

Cro.

predsjednik
Hrvatskog olimpijslpg odbora

dr.sc. Zlatko Mateša

Prilozi:

-

zapisnik Radne grupe, Broj: 0501-21-034

s

Tablicom 1. ,,Programski zahtjevi-Aktivne zajednice"

- Pravila za provedbu programa ,,Aktivne zajednice", broj:85/18

Dostaviti: HOO: - Ured za programe lokalnog sporto
- odjel za računovodstvo i financije
- Plan, analiza i nobava
- Odjel za komunikociju i multimedije

-
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'-rL

2

