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NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

SPORTU GRADA PAZINA ZA 2021. GODINU 
 

 

I. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA PAZINA ZA 2021. GODINU 

 

             Za ostvarivanje programa javnih potreba u sportu jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave osiguravaju financijska sredstva u svom proračunu iz općih poreznih prihoda. Program 

javnih potreba u sportu prema prijedlogu sportskih zajednica donosi gradsko vijeće zajedno s 

godišnjim proračunom. 

 

            Programom javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2021. godinu (dalje u tekstu: Program 

javnih potreba) sukladno Zakonu o sportu, te Strategiji razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina 2017.-

2021., definirane su javne potrebe Grada Pazina te utvrđeni ciljevi i zadaće razvoja u području sporta i 

rekreacije, i to prvenstveno potrebe vezane za: 

1. poticanje i promicanje sporta, 

2. provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, 

3. djelovanje sportskih udruga i saveza s područja Grada Pazina, 

4. djelovanje Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, 

5. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, 

6. opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, 

7. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, 

8. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, 

9. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, 

10.  održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Pazin. 

 

             Osnovni ciljevi Programa javnih potreba koji se financira sredstvima gradskog proračuna su:  

- ulaganje  u  razvoj mlađih  sportaša  radi  stvaranja  široke  kvalitativne  osnove  kao uvjeta daljnjega 

  napretka, odnosno očuvanja dostignute razine kvalitete pazinskog sporta, 

- unapređenje sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Pazina, 

- poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži. 

 

            Ostvarenje navedenih ciljeva, te briga o svim sportskim objektima Grada Pazina, postiže se 

putem programskih mjerila, u okvirima proračunskih mogućnosti. Mjerila osiguravaju potporu onim 

segmentima sporta koji su prisutniji u promicanju gradskog i nacionalnog sporta, ali se ne zanemaruje 

niti stvaranje široke kvalitativne osnove kao temelja buduće kvalitete pazinskog sporta. 

 

II. CILJ, UVJETI I KRITERIJI NATJEČAJA  
 

            Opći cilj Natječaja za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2021. 

godinu (dalje u tekstu: Natječaj) je prikupljanje prijedloga za sufinanciranje sportskih programa za 

provedbu Programa javnih potreba. Prijavljeni programi trebaju doprinijeti ostvarivanju osnovnih 

ciljeva Programa javnih potreba. 

 

Prihvatljive sportske  aktivnosti koje će se sufinancirati putem Natječaja su: 

 

                   1. Redovna aktivnost sportskih klubova i udruga (programi sportskih škola; programi 

treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta i mlađih dobnih kategorija; redovna djelatnost 

sportskih saveza organizacija sportskih priredbi, provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana; 

provedba sportskih aktivnosti djece predškolske dobi; provedba sportskih aktivnosti osoba s 

teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom) – ukupno raspoloživo 620.000,00 kn. 

 

            2. Sportske manifestacije organizacija sportskih manifestacija povodom obilježavanja 

gradskih blagdana – (ukupno raspoloživo 25.000,00 kn): 
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                 – Dan Grada (raspoloživo 5.000,00 kn) 

                 – Rujanske svečanosti (raspoloživo 10.000,00 kn) 

                 – Rim (raspoloživo 5.000,00 kn) 

                 – Ostale sportske manifestacije (raspoloživo 5.000,00 kn). 

 

            Za sufinanciranje sportskih aktivnosti u području sporta u okviru Natječaja raspoloživ je 

ukupan iznos od 645.000,00 kuna, od toga 620.000,00 kuna za redovnu aktivnost sportskih  udruga, te 

25.000,00 kuna za sportske manifestacije.  

 

Pravo podnošenja prijave programa imaju sportski klubovi i savezi, odnosno sve pravne osobe 

ili fizičke osobe koje na temelju 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.),  mogu obavljati sportsku djelatnost i 

upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda, uz uvjet da imaju sjedište odnosno 

prebivalište na području Grada Pazina, ukoliko je primjenjivo te ostale uvjete propisane Natječajem.  

 

Opći uvjeti 

 

 da je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske/Sudski registar, 

 da je upisan u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,  

 da ima sjedište ili prebivalište u Gradu Pazinu, 

 da je upisan u Registar sportskih djelatnosti,  

 da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se 

provode po službenoj dužnosti, 

 da uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i 

plaćanja poreza, te druga davanja prema državnom proračunu, 

 da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima, 

 da je osigurao ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenoga programa,  

 da je član gradskog, županijskog  i nacionalnog sportskog saveza odnosno odgovarajuće 

udruge udružene u Hrvatski olimpijski odbor ukoliko isti postoje. 

 

            Zajednica sportskih udruga Grada Pazina (dalje u tekstu: Zajednica), po službenoj dužnosti, 

uvidom u Registar udruga RH utvrditi će da li je udruga uskladila statut sa Zakonom o udrugama i 

podnijela zahtjev Uredu državne uprave u Istarskoj županiji za promjenu podataka u Registru. 

Zajednica će također utvrditi da li je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija pri 

Ministarstvu financija,  da li vodi  transparentno financijsko poslovanje u skladu s zakonskim 

propisima i da li je upisana u registar sportskih djelatnosti. 

 

Opći uvjeti -  dokumentacija: 

 

1. kopija zapisnika sa posljednje izborne sjednice Skupštine,  

2. kopija zapisnika sa posljednje redovne sjednice Skupštine,  

3. uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ili voditelja programa ne 

vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti (ne starija od 6 

mjeseci od objave Natječaja), 

4. izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, 

5. izjavu o ispunjenim obvezama, 

6. Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima koji se predaje Fini. 
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Posebni uvjeti  

 

1. Treninzi i natjecanje sportaša 

a.) program sportske škole, (program sportske obuke mladih-početnici), 

b.) programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija, 

c.) program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta. 

Sportski klub mora: 

 imati osigurane uvjete za provedbu programa treninga i natjecanja sportaša u Gradu Pazinu,  

 mora raspolagati odgovarajućim stručnim kadrom za provođenje programa,  

 provoditi  programe treninga i natjecanja sportaša sukladno propozicijama nadležnih saveza,   

 voditi detaljnu evidenciju članova sportske škole, registriranih sportaša mlađih dobnih 

kategorija i seniorskog uzrasta, 

 sudjelovanje u obveznim ligama i kup natjecanjima koje organizira nadležni savez za sportove 

sa ligaškim sustavom natjecanja, 

 sudjelovanje na državnim prvenstvima i kup natjecanjima koje organizira nadležni savez za 

sportove s pojedinačnim sustavnom natjecanja, 

 biti član Nacionalnog sportskog saveza, a nacionalni savez treba biti član Hrvatskog 

olimpijskog odbora.  

 

Posebni  uvjeti -  dokumentacija: 

  

1. prijedlog programa sa detaljnim obrazloženjem i financijskim planom – obrazac prijave 

sportskog programa. 

2. popis registriranih sportaša koji sadržava ime i prezime sportaša, broj sportske registracije 

/iskaznice, datum rođenja, mjesto prebivališta i rang u koje se natječe (u kojoj ligi ili na kojem 

nivou u državi se natječe), sve to ovjereno od strukovnog sportskog saveza. 

 

Osnovni kriteriji – tablica bodovanja Zajednice - Pravilnik o financiranju programa sportskih 

klubova i  udruga (broj: 38/1/2019 od 23.12.2019..): 

Opća kategorizacija kluba/udruge 

 Tradicija pojedinog sporta u Istri, 

 Tradicija pojedinog sporta u Pazinu, 

 Broj registriranih sportskih klubova u Istri, 

 Broj registriranih sportskih klubova u Hrvatskoj, 

 Broj kategoriziranih sportaša u Hrvatskoj, 

 Broj kategoriziranih sportaša u klubu. 

 

Sportska kvaliteta kluba/udruge                                    

 Broj registriranih natjecatelja u pojedinom klubu/udruzi, 

 Broj registriranih natjecatelja do 18 godina u pojedinom klubu/udruzi, 

 Broj selekcija u redovnom natjecanju, 

 Broj registriranih stručnih sportskih djelatnika u pojedinom klubu/udruzi, 

 Rang natjecanja pojedinačnih i kolektivnih sportova, 

 Najmasovniji ženski klub. 

 

Troškovi pojedinog kluba/udruge 

Na temelju ukupnog iznosa troškova iz Godišnjeg financijskog izvještaja kojeg klubovi  i 

udruge dostavljaju Fini, sufinancirati će se određeni postotak ukupnih troškova. (Ako su troškovi 

neprihvatljivi Izvršni odbor može, na prijedlog Povjerenstva za provedbu Natječaja, korigirati ukupni 

prijavljeni iznos troškova).   
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Posebni uvjeti  

 

2. Sportsko rekreacijske aktivnosti građana; Sportske aktivnosti djece predškolske dobi; 

Organizacija sportskih priredbi; Sportske  aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s 

invaliditetom 

 

      Pravo na prijavu programa (natjecanje, priredba, manifestacija, druge sportske aktivnosti) 

imaju pravne osobe registrirane za obavljanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana i sportske 

udruge članice Zajednice, te druge pravne i fizičke osobe. 

 

     Za provedbu sportskih aktivnosti djece predškolske dobi prijavitelj treba imati suglasnost 

Ministarstva znanosti obrazovanja i športa (Središnjeg državnog ureda za sport) na program sportskih 

aktivnosti za predškolsku dob ili programe koji se provode u suradnji s Hrvatskim olimpijskim 

odborom. 

 

             Prijavitelj treba imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog 

programa. 

 

Posebni  uvjeti -  dokumentacija: 

  

1. prijedlog programa sa detaljnim obrazloženjem i financijskim planom – obrazac prijave sportskog 

projekta/manifestacije. 

 

Osnovni kriteriji:  

 prethodno iskustvo predlagatelja u organizaciji i provođenju programa koje je predložio,  

 materijalni i kadrovski resursi za organizaciju programa,  

 suorganizatori i pokrovitelji programa, 

 kategorija sporta prema kategorizaciji sportova Zajednice, 

 broj sportaša i/ili klubova sudionika, 

 trajanje programa, 

 ciljane društvene skupine kod sportsko rekreativnih aktivnosti (prednost imaju socijalno i 

zdravstveno ugrožene skupine), 

 udio samostalnog sufinanciranja programa, 

 medijski značaj programa. 

 

III. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI KOJI ĆE SE FINANCIRATI NATJEČAJEM 

 

Prihvatljivi izravni troškovi su troškovi koji su neposredno povezani uz provedbu pojedinih aktivnosti 

prijavljenog programa to: 

-  troškovi  najma  dvorane, sportskih terena, sportskih objekata za održavanje treninga i natjecanja 

   sportaša, 

-  troškovi stručnog rada trenera i sportskih djelatnika za provođenje programa, 

-  troškovi natjecanja – kotizacija, članarina, troškovi sudaca, troškovi  delegata,  troškovi  službenih 

   osoba na natjecanjima, troškovi prijevoza, troškovi opreme, troškovi liječničkih pregleda, troškovi 

   licenciranja igrača i trenera, 

-  troškovi stručnog usavršavanja (licence trenera), 

-  grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl. pri čemu treba 

   navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene),  

-  izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima programa, izvoditeljima iz udruge i/ili vanjskim 

   suradnicima koji sudjeluju u provedbi programa, 

-  troškovi komunikacije (troškovi telefona, interneta i sl.) koji moraju biti specificirani,  

-  troškovi nabavke opreme nužne za provedbu programa koja mora biti specificirana po vrsti i iznosu,  
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-  troškovi putovanja (troškovi prijevoza - priznaju se ako je putovanje potrebno za provedbu 

   aktivnosti, a koristi se ekonomski najisplativija opcija), 

-  troškovi  smještaja  priznaju  se  jedino ako su neposredno povezani s provedbom programa i to do 

   razine smještaja  kategoriziranog s maksimalno tri (3) zvjezdice (hotel, apartman, privatni smještaj) 

-  knjigovodstvene (računovodstvene) usluge, 
-  ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa. 

 

Neprihvatljivim troškovima koji se ne mogu financirati  sukladno ovom Natječaju smatraju  se sljedeći 

troškovi: 

 

-  troškovi kamata na dug, 

-  kazne, financijske globe i troškovi sudskih sporova, 

-  doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacion. 

   zakonodavstvu, 

-  plaćanje neoporezivih bonusa zaposlenima 

-  bankovne pristojbe za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i druge pristojbe 

   u potpunosti financijske prirode, 

-  troškovi koji su već bili financirani iz javnih izvora odnosno troškovi koji se u razdoblju provedbe 

   programa financiraju iz drugih izvora, 

-  kupnja rabljene opreme, strojeva i namještaja, 

-  donacije u dobrotvorne svrhe, 

-  zajmovi drugim organizacijama ili pojedincima, 

-  ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja, jamstveni fondovi, 

-  drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima programa. 

 

IV. NAČIN PRIJAVE 

 

             Za prijavu na Natječaj prijavitelji moraju ispuniti natječajne obrasce koji se mogu preuzeti na 

internet stranici www.zsu-pazin.hr i dostaviti drugu dokumentaciju navedenu u ovim Uputama. 
 

  
1.  Sadržaj Obrasca prijave sportskog programa  

 

             Obrazac prijave sportskog programa je dio obvezne dokumentacije. Obrazac sadrži opće 

podatke o prijavitelju, te sve opisne i financijske  podatke o prijavljenim sportskim aktivnostima. 

 

             Obrazac ispunjavaju svi sportski klubovi (udruge) koje prijavljuju sportske aktivnosti treninga 

i natjecanja sportaša prema propozicijama svog strukovnog sportskog saveza: 
  

a) program sportske škole (program sportske obuke mladih-početnici), 

b) programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija, 

c) program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta. 

 

           Prijavitelj je, pored općih podataka o svojoj organizaciji, dužan ispuniti sve tražene podatke o 

članovima-sportašima i rangu natjecanja za sve dobne kategorije, podatke o trenerima i stručnom radu, 

podatke o postignutim rezultatima, opis prijavljenog programa. Financijski plan sadrži podatke o 

planiranim izvorima financiranja programa koji čine ukupan iznos financijskih sredstava potreban za 

provedbu prijavljenog programa. Rashodovni dio Financijskog plana sadrži podatke o troškovima 

provedbe programa prema planiranim aktivnostima.  
      
 

2.  Sadržaj Obrasca prijave sportskog projekta/manifestacije  

 

            Obrazac prijave sportskog projekta/manifestacije je dio obvezne dokumentacije. Obrazac 

sadrže opće podatke o prijavitelju, te sve opisne i financijske  podatke o prijavljenim sportskim 

aktivnostima. 

http://www.zsu-pazin.hr/
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             Obrazac ispunjavaju svi sportski klubovi (udruge) ili druge organizacije koje prijavljuju 

sportske aktivnosti: organizacija sportskih priredbi, provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti 

građana; provedba sportskih aktivnosti djece predškolske dobi; provedba sportskih  aktivnosti osoba s 

teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. 

 

            Ovaj Obrazac ispunjavaju i svi sportski klubovi (udruge) ili druge organizacije koje prijavljuju 

organizaciju sportskih manifestacija povodom obilježavanja gradskih blagdana (Dan Grada, Rujanske 

svečanosti, Rim, Ostale sportske manifestacije). 

 

             Prijavitelj je dužan, pored općih podataka o svojoj organizaciji, ispuniti sve tražene podatke o 

prijavljenom projektu ili manifestaciji (detaljan opis sa ciljevima, potrebnim kadrovima, partnerima, 

sudionicima, tradiciji, medijskom praćenju i slično). Financijski plan sadrži podatke o planiranim 

izvorima financiranja projekta/manifestacije koji čine ukupan iznos financijskih sredstava potreban za 

provedbu prijavljenih aktivnosti. Rashodovni dio Financijskog plana sadrži podatke o troškovima 

provedbe projekta/manifestacije prema planiranim aktivnostima.  

 

3. Gdje poslati prijavu  

 

             Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je dostaviti u papirnatom obliku. Prijava 

u papirnatom  obliku  sadržava  obvezne  obrasce popunjene putem računala, vlastoručno potpisane od 

strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom prijavitelja.  

 

             Prijedlozi za sufinanciranje sportskih programa za provedbu Programa javnih potreba u sportu 

Grada Pazina za 2021. godinu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom,  u 

zapečaćenoj omotnici, na adresu: 

 
Zajednica sportskih udruga Grada Pazina 

Tugomila Ujčića prof.2., 

52000 Pazin 

 

s napomenom 

 

„NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE 

 PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA PAZINA ZA 2021. GODINU“ 

 

4. Rok slanja prijave 

 

             Rok za prijavu na Natječaj je do 29. siječnja 2021. godine. 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.  

 

             Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje. 

 

5. Kome se obratiti ukoliko imate pitanja 
 

             Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem 

upita na sljedeću adresu elektroničke pošte: tajnikzsupazin@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. 

             U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može 

davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u 

prijavi. 

mailto:tajnikzsupazin@pazin-sport.hr
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6. Izmjene i dopune Natječaja  
 

            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, prijaviteljima koji su već 

predali prijavu po Natječaju bit će dana mogućnost da svoju prijavu po potrebi i u primjerenom roku 

dopune i/ili izmijene. Prijavitelji su dužni poštovati sve izmjene ili dopune Natječaja 

 

 

V. PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA 

 

                    Provedbu provjere svih propisanih uvjeta Natječaja i vrednovanje prijava koje su zadovoljile 

propisane uvjete provodi Povjerenstvo koje imenuje Izvršni odbor Zajednice. 

 

            Za sve pristigle i zaprimljene prijave Povjerenstvo utvrđuje:  

 je li prijava dostavljena na Natječaj u zadanome roku, 

 jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci, 

 je li dostavljena sva obvezna popratna dokumentacija, 

 jesu li ispunjeni svi ostali uvjeti propisani Natječajem. 

 

            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 obavjestiti o 

razlozima odbijanja njihove 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. 

 

            Vrednovanje prijava koje su zadovoljile propisane uvjete Natječaja provodi se isključivo na 

temelju programskih i financijskih podataka upisanih u obrascima prijave, te na temelju podataka iz 

popratne dokumentacije. Na temelju postojećih kriterija Zajednice, Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog 

sportskih programa za provedbu Programa javnih potreba u sportu koji će se sufinancirati iz Proračuna 

Grada Pazina za 2021. godinu. Odluku o sufinanciranju sportskih programa odnosno Plan raspodjele 

financijskih sredstava za Program javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2021. godinu donosi 

Skupština Zajednice. 

 

              Svi prijavitelji, čije su prijave zadovoljile propisane uvjete, biti će obaviješteni o donesenoj 

Odluci o sufinanciranju sportskih programa prijavljenih na Natječaj. Odluka o sufinanciranju 

objavljuje se na Internet stranici www.zsu-pazin.hr 

 
            Prijaviteljima čiji programi nisu odabrani za financiranje može se na njihov zahtjev omogućiti 

uvid u dokumentaciju o provedenom postupku kvalitativnog vrednovanja i ocjene njihove prijave. 

Prijavitelju se na uvid može dati samo obrazac koji se odnosi na njegovu prijavu. Zahtjev za 

naknadnim uvidom dostavlja isključivo zakonski predstavnik prijavitelja pisanim putem u roku od 

osam (8) dana od dana primitka pisane obavijesti o neprihvaćanju programa za financiranje. Zahtjev za 

naknadnim uvidom u ocjenu kvalitete prijavljenog programa ne smatra se prigovorom. 

 

 

 

 

http://www.zsu-pazin.hr/
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VI.  NAČIN I UVJETI FINANCIRANJA ODABRANIH PROGRAMA  

 

            Najkasnije u roku od 30 dana nakon donošenja Odluke o sufinanciranju sportskih programa, 

Zajednica i odabrani prijavitelji sklapaju Ugovor o sufinanciranju provedbe programa. Potpisivanjem 

Ugovora odabrani prijavitelji postaju korisnici financijske potpore.  

 

            Dodijeljena sredstva mogu se koristiti isključivo za provedbu sportskog programa sukladno 

uvjetima Natječaja i prema Obrascu sportskog programa, odnosno Obrascu sportskog 

projekta/manifestacije. 

 
            Korisnik je dužan voditi propisanu evidenciju svih računa nastalih tijekom provedbe sportskog 

programa. Tijekom provedbe ili unutar godinu dana nakon završetka provedbe programa, 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 programa. 

 

 Indikativni kalendar natječajnog postupka  

Faze natječajnog postupka Datum 

Objava Natječaja 28.12.2020. 

Rok za slanje prijava 29.01.2021. 

Rok za slanje pitanja vezanih uz Natječaj 19.01.2021. 

Rok za upućivanje odgovora na pitanja vezana uz Natječaj  25.01.2021. 

Rok za provjeru propisanih uvjeta Natječaja 19.02.2021. 

Rok za slanje obavijesti o zadovoljavanju propisanih uvjeta natječaja 19.02.2021. 

Rok za procjenu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete Natječaja 19.02.2021. 

Rok za upit za dostavom dodatne dokumentacije 15.02.2021. 

Rok za dostavu tražene dokumentacije 18.02.2021. 

Rok za objavu odluke o dodjeli financijskih sredstava i slanje obavijesti 

prijaviteljima 

26.02.2021. 

Rok za ugovaranje 29.03.2021. 

 

             Zajednica ima pravo ažuriranja ovog indikativnog kalendara. Obavijest o tome, kao i ažurirana 

tablica, objavit će se na Internet stranici: www.zsu-pazin.hr. 

             Izrazi koji se koriste u dokumentaciji Natječaja za sufinanciranje Programa javnih potreba u 

sportu Grada Pazina u sportu za 2021. godinu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li 

korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

 

 

Broj: 42 /1/2020             Predsjednik ZSU Pazin 

Pazin, 22. prosinca 2020. godine      Zoran Bravar 

 

 

http://www.zsu-pazin.hr/

