
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 25. sjednice Izvršnog odbora Zajednice sportskih udruga Grada Pazina (u nastavku: 

Zajednica), održane 23.09.2021. godine, s početkom u 19:00 sati u  Školsko–gradskoj sportskoj 

dvorani u Pazinu.  

 

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

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 24. sjednice Izvršnog odbora 

4. Natječaj za sufinanciranje izobrazbe stručnih kadrova u sportu u 2021. godini i Odluka 

o osnivanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za sufinanciranje izobrazbe stručnih 

kadrova u sportu u 2021. godini  

5. Razmatranje pristiglih Zahtjeva za izravnu dodjelu financijskih sredstava sportskim 

udrugama i klubovima. 

6. Razmatranje Zamolbe Zajednice talijana iz Pazina za sufinanciranje organizacije 15. 

tradicionalni turnir u boćanju.  

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 24. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen. 

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

kadrova u sportu u 2021. godini te je odlučeno da će Natječaj biti otvoren od 6. 
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listopada do 8. studenog 2021. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstva je 30.000,00 

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

kadrova u sportu u 2021. godini jednoglasno su izabrani Patrick Rabar u funkciji 

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

5. Zahtjev za izravnu dodjelu financijskih sredstava Ženskog odbojkaškog kluba Pazin 

obrazložio je predsjednik kluba Armando Belac, naime ekipa kadetkinja plasirala se je 

na Prvenstvo Hrvatske u Zadru koje se održalo od 17. do 19. rujna, a nastupanje u 

navedenoj završnici se nije moglo predvidjeti, pa je tako Izvršni odbor jednoglasno 

odlučio dodijeliti iznos od 3.000,00 kn sa pozicije Izravna dodjela. Tajnik Zajednice 

obrazložio je Zahtjev za izravnu dodjelu financijskih sredstava Sportskog penjačkog 

kluba Hiperaktiv za sufinanciranje troškova provedbe projekta 'Mala škola sportskog 

penjanja'. Budući da je Ministarstvo turizma i sporta donio odluka o odobrenju 

provedbe projekta tek krajem svibnja tekuće godine, potrebna sredstva za provedbu 

projekta se nisu mogla predvidjeti, te ova aktivnost nije bila planirana u Godišnjem 

programu Korisnika za 2021. godinu, pa je tako Izvršni odbor jednoglasno odlučio 

dodijeliti iznos od 5.000,00 kn sa pozicije Izravna dodjela. Tajnik Zajednice obrazložio 

je Zahtjev za izravnu dodjelu financijskih sredstava Biciklističkog kluba Kroz Hrvatsku – 

Puris – Kamen za sufinanciranje nastup na utrci Tour of Serbia, ova aktivnost nije bila 

planirana u Godišnjem programu Korisnika za 2021. godinu, pa je tako Izvršni odbor 

jednoglasno odlučio dodijeliti iznos od 4.000,00 kn sa pozicije Izravna dodjela. Tajnik 

Zajednice obrazložio je Zahtjev za izravnu dodjelu financijskih sredstava Kickboxing 

kluba Minotaur, naime dva člana kluba nakon ostvarenih rezultata na državnoj razini 

stekli su pravo nastupa na Europskom kickboxing prvenstvu koje će se ove godine 

održati u Budvi od 5 do 14. studenog.  Nastupanje u navedenoj završnici se nije moglo 

predvidjeti, pa je tako Izvršni odbor jednoglasno odlučio dodijeliti iznos od 3.000,00 kn 

sa pozicije Izravna dodjela. 

6. Na temelju Zamolbe Zajednice talijana Pazin od 13. rujna 2021. godine koja se odnosi 

na pomoć pri realizaciji boćarskog turnira, Izvršni odbor Zajednice donio je odluku koja 

će se dostaviti Zajednici talijana Pazin: Zajednica u svom financijskom planu nema 

predviđena sredstava za navedenu manifestaciju, te nije običaj sufinancirati 

zajednice/udruge koje nisu naše članice, ali s obzirom da se manifestacija održava u 

Pazinu povodom Rujanskih svečanosti, odluka je Izvršnog odbora da iz pozicije 

Redovna djelatnost Zajednice izdvoji iznos od 500 kn za potrebe organizacije turnira, 

tako da će Zajednica podmiriti račun za pehare turnira.  

 

Broj: 18/1/2021 
Pazin, dana 21.06.2021. godine 

 
                                                                                             

 Zapisničar    Ovjerovitelj zapisnika   Predsjednik  

Patrick Rabar              Neven Ćus     Zoran Bravar 

        Lucijan Ujčić 


