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ZAPISNIK 

 

sa 11. sjednice Izvršnog odbora Zajednice sportskih udruga Grada Pazina (u nastavku: Zajednica), 

održane 9.12.2019. godine, s početkom u 19:00 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 10. sjednice Izvršnog odbora 

4. Odluka o sufinanciranju izobrazbe kadrova 

5. Pravilnik o financiranju programa sportskih klubova i udruga 

6. Program rada i financijski plan Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2020. 

godinu 

7. Odluka o osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza 

8. Odluka o godišnjem popisu imovine i obveza 

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

klubovima 

10. 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 10. sjednice Izvršnog odbora Zajednice, usvojen je jednoglasno. 
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4. Na temelju prijedloga kojeg je dalo Povjerenstvo za provedbu Natječaja za sufinanciranje 

izobrazbe trenera za 2019. godinu, Izvršni odbor donio je odluku, o raspodijeli sredstva u iznosu  

od 30.000,00 kn namijenjena za izobrazbu 13 trenera, od toga 20.180,00 kn za 9 pristiglih 

prijava koje su zadovoljile propisane uvjete u 2019. godini, a 9.820,00 kn za 4 prijave iz 2018. 

godine razmjerno rezultatima Natječaja u 2018. godini. Odluka o sufinanciranju izobrazbe 

stručnih kadrova u sportu  u 2019. godini nalazi se u prilogu. Odluka je usvojena jednoglasno.  

5. U studenom poslana je svim udrugama na uvid radna verzija novog Pravilnika o 

financiranju sportskih udruga i klubova, kojeg su sastavi članovi radne grupe, tajnik 

Zajednice Patrick Rabar, član Nogotenis kluba Ruhci Renato Cvitan i tajnik Boćarskog 

kluba Pazin Luka Marcan. Nakon razmatranja pristiglih prijedloga sportskih udruga i 

klubova odlučeno je da će se Pravilnik dostaviti na usvajanje na sjednici Skupštine 

Zajednice koja će se održati 23. prosinca 2019. godine. Prijedlog SPK Hiperaktiv 

temeljio se na podjelu novčanih sredstava na tri kategorije (kolektivne, individualne sa 

rekreacijom i boćanje). Novčana sredstava rasporedila bi se na temelju broja članica iz 

pojedine kategorije, a zaključak Izvršnog odbora je da predložena podjela nije 

realna/prihvatljiva, jer ekipni sportovi i ako imaju samo sedam članica, u svojim 

klubovima imaju puno veći broj aktivnih sportaša. Osim toga što većina sportaša je 

registrirano u kolektivnim sportovima, najveći troškovi tih klubova proizlaze iz 

sudjelovanja na obvezna prvenstva, pa nerijetko klubovi odigravaju i do 200 utakmica 

po sportskoj sezoni, a sudjelovanje na utakmice je obavezno jer neodlazak na susret 

značio bi rigorozna disciplinska mjera i novčana kazna. Troškovi utakmica su veliki 

teret za sve sportske udruge i klubove jer za svaki odlazak na gostujuće utakmice 

potrebno je obezbijediti prijevoz i hranu za sportaše, dok za domaće utakmice 

najznačajniji troškovi su oni za suce, doktora i redara. Za svako natjecanje u kojoj 

pojedina kategorija nastupa plaća se kotizacija.  

Prijedlog AMK No Limits Istra nije se prihvatio jer je baziran u najvećoj mjeri na auto 

moto sport, koji ima visoke troškove održavanja i visoku vrijednost sportske opreme. 

Trenutno u Pazinu u toj sportskoj grani nalaze se samo dva kluba, koji imaju uistinu 

svake godine značajne rezultate ali i mali broj aktivnih sportaša u odnosu na ukupan 

broj. Sa novim pravilnikom uzimaju se u obzir ukupni troškovi udruge i postignuti 

rezultati, pa se uzima u obzir i pristigli prijedlog.  
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Ako se Pravilnik usvoji i se na temelju njega raspodijele sredstava u 2020. godini, praksa 

će pokazati njegove prednosti i nedostatke, pa će se moći kroz drugu godinu ispravljati 

i nadopuniti. Odluka je jednoglasno donesena i ide na Skupštinu. 

6. Program rada i financijski plan Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2020. 

godinu, ide na gradsku Skupštinu i nalazi se u privitku jednoglasno je prihvaćen. 

7. Odluka o osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza nalazi se u privitku, 

Povjerenstvo za popis dužno je popisati svu imovinu i obveze te navesti njihove 

pojedinačne vrijednosti u količinama i u novčanom iznosu, na kraju svake kalendarske 

godine te izvještaj podnijeti Predsjedniku Zajednice sportskih udruga Grada Pazina. Za 

članove povjerenstva izabrani su jednoglasno Neven Ćus, Patrick Rabar i Armando 

Belac. 

8. Odluka o godišnjem popisu imovine i obveza nalazi se u privitku i obavit će 

Povjerenstvo na dan 31.12.2019. godine. 

9. Tajnik Patrick Rabar obrazložio je pristigle Zahtjeve za izravnu dodjelu financijskih 

sredstava sportskim udrugama i klubovima od Konjičkog kluba Soko i Auto moto klub 

No Limits Istra. 

Jednoglasno je donesena odluka da će se izravno dodijeliti po 3.000,00 kn i KK Soko i 

AMK No Limits Istra za aktivnosti koje se nisu mogle predvidjeti na početku godine. 

 

 

 

Broj: 28/2/2019 

Pazin, dana 9.12.2019. godine 

 

                                                                                             

 Zapisničar    Ovjerovitelj zapisnika   Predsjednik 

Patrick Rabar           Armando Belac     Zoran Bravar 

         Lucijan Ujčić 

mailto:tajnikzsupazin@pazin-sport.hr

