ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA PAZINA
Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu ("Narodne novine" broj 71/06., 150/08.,
124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.), Programa javnih potreba Grada Pazina u sportu u
2018. godini („Službene novine Grada Pazina“ broj 50/17.) i članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima
i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge („Narodne novine“ broj 26/15.) Zajednica sportskih udruga Grada Pazina, raspisuje
NATJEČAJ
ZA SUFINANCIRANJE IZOBRAZBE STRUČNIH KADROVA U SPORTU U 2018. GODINI

I.
Predmet Natječaja je sufinanciranje izobrazbe stručnih kadrova za rad sportskih klubova
(udruga) članica Zajednice sportskih udruga Grada Pazina.
Cilj Natječaja je povećanje kvalificiranosti i broja stručnih osoba koje obavljaju trenerske i
druge stručne poslove, kao bitnog preduvjeta za ostvarivanje kvalitetnih sportskih rezultata.
II.
Pravo na sufinanciranje izobrazbe stručnih kadrova imaju sportski klubovi - članovi Zajednice,
koje su izvršili sve obveze prema Zajednici i prijave se na raspisani Natječaj Zajednice.
Sredstva za sufinanciranje izobrazbe stručnih kadrova u iznosu od 50.000,00 kuna planirana su
u Programu javnih potreba Grada Pazina u sportu u 2018. godini.
III.
Sufinanciranje izobrazbe stručnih kadrova provoditi će se isključivo za izobrazbu namijenjenu
stjecanju potrebnog znanja za kvalificirano vođenja ekipa i pojedinaca u redovnom takmičenju prema
pravilnicima granskih sportskih organizacija:
1. izobrazba trenera (školovanje, osposobljavanje i usavršavanje),
2. izobrazba (školovanje, osposobljavanje i usavršavanje) osoba koje obavljaju stručne poslove u
sportu (voditelj, instruktor, učitelj).
Izobrazba stručnih kadrova za rad s sportašima provodi se u institucijama sa zakonskim
pravima obavljanje te djelatnosti.
UPUTE ZA PRIJAVITELJE
IV.
Prijave na Natječaj neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljene u roku i na za to propisanom
obrascu koji se može preuzeti na internet stranici www.zsu-pazin.hr.
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do
kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Natječaj ili dostavljeno osobno u istom roku.
Uz propisani Obrazac prijave potrebno je dostaviti:
- za školovanje - zvanje trenera, potrebno je dostaviti fotokopiju ugovora između polaznika i
kluba/udruge o obavljanju trenerskih poslova u navedenom klubu/udruzi,
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-

-

fotokopiju potvrde o upisu na visokoškolsku obrazovnu ustanovu ili seminar (program
osposobljavanja i stručnog usavršavanja kadrova u sportu) koji organizira zakonom nadležna
institucija, uz fotokopiju dokumentacije o uplaćenoj školarini (ako je već uplaćena), odnosno
potvrdu o sudjelovanju na seminaru sa specifikacijom troškova,
kopiju zapisnika sa posljednje redovne i izborne sjednice Skupštine kluba,
potvrdu o dokazu da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak za
kaznena djela koja se provode po službenoj dužnosti,
izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
izjavu o ispunjenim obvezama.

Napomena: klubovi/udruge ne trebaju dostavljati dokumentaciju koju su već priložili na
Natječaju za sufinanciranje Programa javnih potreba Grada Pazina u sportu u 2018. godini.

-

V.
Prioritet kod dodjele sredstava imati će:
klubovi koji, prema odredbama njihovih sportskih saveza, nemaju dovoljan broj trenera i/ili
nedovoljne kvalifikacije trenera za vođenje ekipa ili pojedinaca,
viša razina obrazovanja trenera polaznika,
veći broj selekcija i sportaša na treninzima koje vodi trener polaznik,
klubovi s većim brojem bodova u Tablici bodovanja za 2018. godinu.

VI.
Svaki pojedini klub ima pravo na najviše 2 (dva) istovremena sufinanciranja polaznika.
Sufinanciranje za školovanje je višegodišnje i traje do prestanka predviđenog roka izobrazbe.
Izobrazba stručnih kadrova u sportu sufinancira se do 100% troškova izobrazbe, odnosno u
skladu s financijskim mogućnostima Zajednice.
Dodijeljena sredstva su nepovratna osim u slučaju kada polaznik ne dovrši izobrazbu. U
navedenom slučaju klub je dužan vratiti uložena sredstva, a ukoliko to ne učini, Zajednica ima pravo
isplaćena sredstva naplatiti iz redovite godišnje dotacije klubu.
Školovanje trenera na visokoškolskim obrazovnim ustanovama sufinancira se uz uvjet da
postoji ugovor između polaznika i kluba, kojim su definirani odnosi u smislu obveze polaznika da
završi započeto školovanje, te aktivnog sudjelovanja polaznika u radu kluba tijekom i nakon
školovanja u razdoblju od minimalno 3 godine od završenog školovanja.
VII.
Natječaj se objavljuje dana 25.01.2018. godine i traje do 31.10.2018. godine.
Prijave na Natječaj na propisanom Obrascu prijave dostavljaju se poštom preporučeno ili
neposrednom dostavom, u propisanim rokovima na adresu:
Zajednica sportskih udruga Grada Pazina
Tugomila Ujčića, prof. 2
52000 PAZIN
s napomenom:
„NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE
IZOBRAZBE STRUČNIH KADROVA U SPORTU U 2018. GODINI“
Prijava se dostavlja u papirnatom obliku, a treba sadržavati obvezne obrasce popunjene putem
računala, vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom
prijavitelja.
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VIII.
Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem
upita na sljedeću adresu elektroničke pošte: uprava@pazin-sport.hr i to najkasnije 10 dana prije isteka
Natječaja.
Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku biti će poslani izravno na adrese onih
koji su pitanja postavili.
IX.
U slučaju da se natječajna dokumentacija izmijeni ili dopuni prije krajnjeg roka za predaju
prijava, sve izmjene i dopune bit će objavljene na internet stranici www.zsu-pazin.hr, najkasnije osam
(8) dana prije isteka roka za dostavu prijava.
U slučaju donošenja izmjena ili dopuna natječajne dokumentacije, prijavitelji koji su već
predali prijavu po Natječaju, imati će mogućnost da svoju prijavu po potrebi i u primjerenom roku
dopune i/ili izmjene. Prijavitelji su dužni poštovati sve izmjene ili dopune Natječaja.
X.
Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava u odnosu na propisane uvjete Natječaja,
Povjerenstvo izrađuje popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete. Sve prijavitelje koji
nisu zadovoljili propisane uvjete Zajednica će, u roku od osam (8) dana, pisanim putem obavijestiti o
razlozima odbijanja njihove prijave.
Povjerenstvo ima pravo zatražiti i dodatna obrazloženja od podnosioca prijave.
Prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete Natječaja mogu uložiti prigovor u roku od
osam (8) dana od primitka obavijesti. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo za prigovore roku od osam
(8) dana od dana zaprimanja prigovora. Prigovor ne odgađa izvršenje navedenih odluka i provedbu
Natječaja.
Na temelju postojećih kriterija Natječaja, Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog programa
sufinanciranja izobrazbe stručnih kadrova u sportu u 2018. godini koji će se sufinancirati iz Proračuna
Grada Pazina. Odluku o sufinanciranju donosi Izvršni odbor Zajednice.
XI.
Najkasnije u roku od 30 dana nakon donošenja Odluke o sufinanciranju, Zajednica i odabrani
prijavitelji sklapaju Ugovor, čime odabrani prijavitelji postaju korisnici financijske potpore.
Dodijeljena sredstva mogu se koristiti isključivo za podmirivanje troškova sukladno uvjetima
Natječaja i prema Obrascu prijave.
Korisnik je dužan voditi propisanu evidenciju svih računa vezanih za izobrazbu. Tijekom
izobrazbe ili unutar godinu dana nakon završetka izobrazba Zajednica ima pravo provesti kontrolu
provedbe programa na licu mjesta kod korisnika, tijekom koje je korisnik dužan predstavnicima
Zajednice predočiti sve račune, računovodstvenu dokumentaciju i ostale prateće dokumente relevantne
za financiranje izobrazbe.
XII.
Tekst Natječaja objaviti će se na web stranici www.zsu-pazin.hr te stranici Ureda za udruge.

Zajednica sportskih udruga Grada Pazina
Predsjednik
Lucijan Ujčić

3

