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

Zajednica), održane 19.11.2021. godine, s početkom u 18:00 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 25. sjednice Izvršnog odbora 

4. Odluka o sufinanciranju izobrazbe kadrova u 2021. godini 

5. Prijedloga programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2022. godinu 

6. Organizacija malonogometne Zimske lige Pazin 

7. Razmatranje Zahtjev za učlanjenje u Zajednicu Muay thay kluba Ramakić 

8. Razrješenje članstva u Zajednici košarkaškog kluba osoba s invaliditetom 'Pazin'  

9.  Prijedlog I. rebalansa Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2021. godinu 

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 Neven Ćus i Lucijan Ujčić. 

3. Zapisnik sa 25. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen. 
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4. Na temelju prijedloga kojeg je dalo Povjerenstvo za provedbu Natječaja za 

sufinanciranje izobrazbe stručnih kadrova u sportu u 2021. godini, Izvršni odbor donio 

je odluku, o raspodijeli sredstva u iznosu od 30.000,00 kn namijenjena za izobrazbu pet 

trenera i vodiča, koji rade u tri klubova i udruga. Zbroj troškova pristiglih prijava iznosio 

je ukupno 200 kn više u odnosu na osigurana sredstva, pa je tako donijeta odluka da 

se udruzi koja će dobiti najviše sredstva smanji spomenuti iznos. Odluka je usvojena 

jednoglasno. 

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

programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2021. godinu, kojeg se šalje na 

usvajanje Gradskom vijeću.  

6. Tajnik Zajednice obrazložio je ovogodišnji format održavanja malonogometne zimske 

lige, te predložio da organizaciju iste preuzme NK Pazinka-Pazin s obzirom da se u 

pripremu i provođenje lige uključi veći broj članova spomenutog kluba. Izvršni odbor 

jednoglasno je odobrio da ovogodišnje izdanje malonogometne ligu organizira NK 

Pazinka-Pazin.  

7. Nakon razmatranja Zahtjeva za učlanjenje u Zajednicu od Muay thay kluba Ramakić, Izvršni 

odbor jednoglasno je prihvatio klub, te na prvoj slijedećoj Skupštini, glasovanjem odlučivati će 

se o prihvaćanje kluba kao privremenom članu Zajednice.  

8. Košarkaški klub osoba s invaliditetom 'Pazin' Pazin dostavio je Rješenje Upravnog odjela za 

opću upravu i imovinsko-pravne poslove Istarske županije o prestanka postojanja udruge, 

Izvršni odbor na temelju dostavljene dokumentacije staviti će u dnevni red prve slijedeće 

Skupštine Razrješavanje članstva u Zajednici spomenute udruge.  

9. Na zahtjev Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pazina, da se donesu II. izmijene 

Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu, Izvršni odbor Zajednice dati će prijedlog da 8.738 kn 

iz pozicije R0268 Donacija sportskih udruga (Smanjenje se odnosi na redovne dotacije od rujna 

do prosinca za Rukometni klub Pazin i Boćarski klub Obelix. Navedena dva kluba stopirala su 

svoj rad zbog poteškoća sa kadrom u posljednjem kvartalu godine, pa je tako dogovor sa 

klubovima da se ne isplaćuje ugovorena naknada za dio sezone u kojoj neće biti aktivni. Što se 

tiče daljnjeg rada klubova, više će se znati nakon što budu održali redovne Skupšine u 

prosincu.), prenamijene na poziciju R1400 Ostali materijalni troškovi (Potrošit će se više 

sredstava za održavanje, s obzirom da je nabavljen i treći kombi, a na najstarijem bilo je više 

troškova održavanja od očekivanog.), koja bi sada iznosila 58.738 kn.  

 



 

 

Broj: 27/1/2021 
Pazin, dana 19.11.2021. godine 

 
                                                                                             

 Zapisničar    Ovjerovitelj zapisnika   Predsjednik  

Patrick Rabar              Neven Ćus     Zoran Bravar 

        Lucijan Ujčić 


