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

održane 29.10.2020. godine, s početkom u 18:00 sati u  Školsko–gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu.  

 

Sjednici su prisustvovali članovi Izvršnog odbora: Zoran Bravar, Neven Ćus, Lucijan Ujčić, 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 17. sjednice Izvršnog odbora 

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

klubovima 

5. II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2020. godinu   

6. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za sufinanciranje izobrazbe 

stručnih kadrova u sportu u 2020. godini  

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 Lucijan Ujčić. 

3. Zapisnik sa 17. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen. 

4. Zahtjev za izravnu dodjelu financijskih sredstava Boćarskom klubu Pazin obrazložio je 

Lucijan Ujčić. Juniorska i kadetska ekipa BK Pazin igrale su završnice prvenstva 
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Hrvatske koje su se održale u Jadranovu od 23. do 26. srpnja, odnosno u Ročkom polju 

od 6. do 9. kolovoza, a nastupanje u navedenim završnicama nisu se mogla predvidjeti. 

Zahtjev za izravnu dodjelu financijskih sredstava Nogometnom klubu Pazinka-Pazin 

obrazložio je Patrick Rabar. Igranje u županijskom nogometnom kupu obavezno je za 

ekipe koje nastupaju u III. HNL, ali je teško bilo predvidjeti koliko utakmica će odigrati 

seniorska i juniorska ekipa s obzirom da se igra sustavom na ispadanje. Seniorska ekipa 

odigrala je pet utakmica, dok je juniorska dvije utakmice, a čeka ih nastavak u 

međužupanijskom kupu. S obzirom da se svako slijedeće kolo odigrava ako ekipa 

pobijedi u prijašnjem, troškovi organiziranih utakmica se nisu mogli predvidjeti.        

5. Prema uputama upravnog odjela za društvene djelatnosti napravljen je Prijedlog II. 

izmjena Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2020. godinu   

6. Za članove Povjerenstva za provedbu Natječaja za sufinanciranje izobrazbe stručnih 

kadrova u sportu u 2020. godini jednoglasno su izabrani Patrick Rabar u funkciji 

predsjednika Povjerenstva, Armando Belac i Lucijan Ujčić kao članovi Povjerenstva. 

 

 

 

Broj: 25/1/2020 

Pazin, dana 29.10.2020. godine 

 

                                                                                             

 Zapisničar    Ovjerovitelj zapisnika   Predsjednik  

Patrick Rabar              Neven Ćus     Zoran Bravar 

        Lucijan Ujčić 


