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ZAPISNIK 

 

sa 9. sjednice Izvršnog odbora Zajednice sportskih udruga Grada Pazina (u nastavku: Zajednica), 

održane 16.10.2019. godine, s početkom u 20:00 sati u  Školsko–gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu.  

 

Sjednici su prisustvovali članovi Izvršnog odbora: Zoran Bravar, Lucijan Ujčić, Neven Ćus, Damir 

Milanović i Armando Belac, 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 8. sjednice Izvršnog odbora 

4. Razmatranje zahtjeva za izravnu dodjelu financijskih sredstava sportskim udrugama i 

klubovima 

5. Natječaj za sufinanciranje izobrazbe stručnih kadrova u sportu u 2019. godini 

6. Pravilnika o financiranju sportskih udruga i klubova 

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 Armando Belac i Lucijan Ujčić. 

3. Zapisnik sa 8. sjednice Izvršnog odbora Zajednice, usvojen je jednoglasno. 

4. Neven Ćus obrazložio je Zahtjev za izravnu dodjelu financijskih sredstava sportskim udrugama 

i klubovima od strane Košarkaškog kluba Pazina. 

Patrick Rabar obrazložio je Zahtjev za izravnu dodjelu financijskih sredstava sportskim 

udrugama i klubovima od strane Športskog rekreativnog kluba Vita. 

mailto:tajnikzsupazin@pazin-sport.hr


ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA PAZINA 

 

Tugomila Ujčića, prof. 2, Pazin 52000 

GSM: 091 585 5497 

e-mail: tajnikzsupazin@pazin-sport.hr 
MB:3093662; OIB 32779792390 

IBAN: HR8523400091110466242 

 
Jednoglasno je donesena odluka da će se izravno dodijeliti po 3.000,00 kn i Košarkaškom klubu 

Pazinu i Športskom rekreativnom klubu Vita za aktivnosti koje se nisu mogle predvidjeti na 

početku godine. 

5. Određene su upute za prijavitelje na Natječaj za sufinanciranje izobrazbe stručnih 

kadrova u sportu u 2019. godini te je odlučeno da će Natječaj biti otvoren od 17. 

listopada do 17. studenog 2019. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstva je 

30.000,00 kn. 

6. Članovi radne grupe za izradu Pravilnika o financiranju sportskih udruga i klubova dostavili su 

Izvršnom odboru prijedlog Pravilnika. Nakon razmatranja istoga, odlučeno je da će se prijedlog 

Pravilnika dostaviti svim sportskim udrugama i klubovima na razmatranje. Članovi sportskih 

udruga i klubova u roku od četrnaest dana mogu dostavili svoja zapažanja i prijedloge izmjena 

Tajniku, koji će ih prenijete Izvršnom odboru na slijedećoj sjednici. 

7. Pod točkom razno razmatrala se zamolba Košarkaškog kluba osoba s invaliditetom Pazin za 

korištenje kombi vozila Zajednice kako bi mogli jednom mjesečno odlaziti na trening u 

Kostrenu, gdje bi trenirali sa istoimenim klubom. Zamolba je jednoglasno prihvaćena.  

 

 

Broj: 22/1/2019 

Pazin, dana 16.10.2019. godine 

 

                                                                                             

 Zapisničar    Ovjerovitelj zapisnika   Predsjednik 

Patrick Rabar           Armando Belac     Zoran Bravar 

         Lucijan Ujčić 
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