ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA PAZINA
Tugomila Ujčića, prof. 2, Pazin 52000
GSM: 091 585 5497
e-mail: tajnikzsupazin@pazin-sport.hr
OIB 32779792390

ZAPISNIK
sa 16. sjednice Izvršnog odbora Zajednice sportskih udruga Grada Pazina (u nastavku: Zajednica),
održane 7.5.2020. godine, s početkom u 19:30 sati u Školsko–gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu.
Sjednici su prisustvovali članovi Izvršnog odbora: Zoran Bravar, Lucijan Ujčić, Neven Ćus, Armando
Belac i Damir Milanović te Tajnik Zajednice Patrick Rabar.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

DNEVNI RED
1. Otvaranje sjednice i provjera valjanosti mandata
2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Izvršnog odbora
4. I. Izmjene financijskog plana ZSU Pazin za 2020. godinu
5. Natječaj za sufinanciranje PJP u sportu Grada Pazina za 2020. godinu
6. Izvještaj ZSU Pazin o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2019. godinu
7. Razno, prema potrebi
ZAKLJUČCI
1. Predsjednik Izvršnog odbora Zoran Bravar otvorio je sjednicu i konstatirao da postoji
kvorum za donošenje pravovaljanih zaključaka, pozdravio je sve prisutne te predložio
raspravu po predloženom dnevnom redu.
2. Na prijedlog predsjedavajućeg jednoglasno su izabrani:
a. za zapisničara Patrick Rabar.
b. za ovjerovitelje zapisnika Neven Ćus i Armando Belac.
3. Zapisnik sa 15. sjednice Izvršnog odbora Zajednice, usvojen je jednoglasno.
4. Prema uputama i uvjetima proglašenja epidemije COVID – 19 na području Republike
Hrvatske i obustave redovitog rada /ili reorganizacije redovitog rada te sukladno nalogu
Gradonačelnika o mjerama štednje koje je potrebno poduzimati KLASA: 500-01/2001/04. URBROJ 2163/01-01-01-20-8 od 11. ožujka 2020. godine umanjena su sredstva
Zajednici sportskih udruga Grada Pazina za 246.800,00 kn i nakon izmjena Upravnog

odjela za gospodarstvo, financije i proračun izradio se je prijedlog I. izmjena Programa
javnih potreba Grada Pazina u sportu, koji ide na prihvaćanje Skupštine Zajednice.
S obzirom da su službenici Grada Pazina u potpunosti izmijenili navedeni prijedlog s
obrazloženjem da će se sportskim udrugama i klubovima umanjiti predviđene dotacije
za tri mjeseca što sveukupno iznosi 160.000,00 kuna, jer se u ožujku, travnju i svibnju
neće održavati aktivnosti, Izvršni odbor odlučio se službeno obratiti Gradonačelniku i
odgovornim službenicima Grada Pazina. Članovi Izvršnog odbora stava su da je njihova
ingerencija preraspodjela sredstava dobivena od Grada Pazina, jer smatraju kako oni
bolje poznaju potrebe udruga i klubova čiji su i oni sami članovi a neki od njih imaju
više od stotinu djece.
5. Konačni prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Natječaja za sufinanciranje javnih
potreba Grada Pazina u sportu u 2020. godini:
6. Izvještaj Zajednice o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2019. godinu
jednoglasno je usvojen i također ide na usvajanje na Skupštini Zajednice.

Broj: 12/1/2020
Pazin, dana 7.5.2020. godine
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