
  

 Na temelju članka 35. Statuta Zajednice sportskih udruga Grada Pazina (Broj 11-2015. od 08. 
srpnja 2015.) i članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (“Narodne novine” broj 26/15. i 
37/21.) Skupština Zajednice sportskih udruga Grada Pazina 29. prosinca 2022. godine donosi 
 

PRAVILNIK 
O FINANCIRANJU PROGRAMA SPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA 

 
Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupak koje Zajednica sportskih udruga Grada 
Pazina (dalje u tekstu: Zajednica) primjenjuje kod izrade Prijedloga programa javnih potreba u sportu 
Grada Pazina (dalje u tekstu Programa) i financiranja sportskih programa od interesa za opće dobro 
koje provode udruge i klubovi – članice Zajednice. 
 

Članak 2. 
Temelj sporta u Republici Hrvatskoj čine sportske udruge i klubovi koji svima pružaju 

mogućnost uključivanja u sport, čime se promiče načelo „Sport za sve“, odnosno sudjelovanje u 
sportskim aktivnostima svih sudionika: vrhunskih sportaša, natjecatelja i rekreativaca. 
 Za ostvarivanje programa javnih potreba u sportu jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave osiguravaju financijska sredstva u svom proračunu. Program javnih potreba u sportu 
donosi gradsko vijeće zajedno s godišnjim proračunom. 
 

Članak 3. 
Zajednica vodi brigu o planiranju, organiziranju, promicanju i kontroli provedbe sportskih 

djelatnosti na području grada Pazina u suradnji s gradskim upravnim odjelima, trgovačkim društvom u 
vlasništvu Grada Pazina za upravljanje javnim sportskim građevinama, školskim ustanovama i drugim 
subjektima u sustavu sporta. 

 
Članak 4. 

 Program, sukladno članku 76. Zakona o sportu (''Narodne novine'' broj 71/06., 150/08., 
124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16. – ispravak, 98/19., 47/20. i 77/20.), predlaže Zajednica 
koja pored sportskih programa svojih članica objedinjuje i prijedloge programa za aktivnosti školskih 
sportskih klubova, te programa održavanja i opremanja sportskih objekata koji se koriste za sportske 
aktivnosti Programa.  
 Na temelju Statuta Zajednice, Izvršni odbor izrađuje objedinjeni i usklađeni Prijedlog programa 
sukladno potrebama u sustavu sporta, ali i financijskim limitima iz Uputa za izradu proračuna Grada 
Pazina koje mora poštovati nadležni upravni odjel kod izrade svog financijskog plana koji uključuje i 
planirana sredstva za provedbu javnih potreba u sportu. Zajednica dostavlja Prijedlog programa na 
razmatranje i prihvaćanje Gradu Pazinu, putem nadležnog upravnog odjela, u roku utvrđenom 
Uputama. 
 

Članak 5. 
Ako tijekom godine zbog znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda i primitaka, 

te rashoda i izdataka Proračuna Grada Pazina dođe do izmjena Proračuna, na temelju Smjernica 
Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, nadležni upravni odjel dostavlja Zajednici Upute 
za izmjene Programa, temeljem kojih Zajednica donosi Prijedlog izmjena Programa i dostavlja ga 
nadležnom Upravnom odjelu. Izmjene Programa donosi Gradsko vijeće zajedno sa Izmjenama 
proračuna, a Skupština Zajednice na temelju Izmjena programa donosi Izmjene financijskog plana 
Zajednice.  
 Zajednica može, u okviru planiranog iznosa za financiranje Programa, i sama predložiti Izmjene 
programa, odnosno prenamjenu sredstava utvrđenih u Programu.  
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Članak 6. 
 Javne potrebe u sportu, sukladno odredbama Zakona o sportu,  za koje se sredstva planiraju 
u proračunu Grada Pazina su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad 
Pazin: 

1. poticanje i promicanje sporta, 
2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 
3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, 
4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita 

sportaša, 
5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, 
6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, 
7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, 
8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Pazin, 
9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji 

razvoja sporta. 
 

Članak 7. 
Na temelju zakonskih propisa, te ciljeva i prioriteta definiranih Strategijom razvoja sporta i 

rekreacije grada Pazina i drugim strateškim dokumentima utvrđuju se prioriteti za dodjelu financijskih 
sredstava za sportske programe koje provode sportske udruge i klubovi na području Grada Pazina.  
 Financiranje javnih potreba u sportu provodi se, osim na temelju odredbi Zakona o sportu i u 
skladu s odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14., 70/17., 98/19 i 151/22.) i 
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 
za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15. i 37/21.). 
 

Članak 8. 
 Odredbama Zakona o udrugama određeno je da Grad Pazin kao jedinica lokalne samouprave 
financira provedbu Programa na temelju provedenog javnog natječaja, kojeg sukladno ovlastima 
sadržanim u Zakonu o sportu provodi Zajednica. Natječaj se provodi za sufinanciranje aktivnosti u 
Programu: a) Sportske udruge i klubovi; b) Posebne mjere financiranja žena u sportu c) Posebne mjere 
financiranja sportskih udruga koji uključuju djecu s teškoćama u razvoju/invaliditetom d) Sportske 
manifestacije (tradicionalne sportske priredbe od interesa za Grada Pazin koje organiziraju klubovi i 
udruge), e) Zajedničke potrebe u sportu - izobrazba sportskog kadra. Provođenjem natječaja osigurava 
se transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućuje dobivanje većeg broja prijava, te odabir 
najkvalitetnijih sportskih programa. 

 
Članak 9. 

U roku od 30 dana od dana usvajanja proračuna Grada Pazina, Zajednica je dužna izraditi 
Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje sportskih programa. Plan se objavljuje 
mrežnim stranicama Zajednice i Grada Pazina, te se dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike 
Hrvatske. 

 
Članak 10. 

 Zajednica može dodijeliti financijska sredstava planirana u svom Financijskom planu, bez 
objavljivanja javnog natječaja u opravdanim i iznimnim slučajevima: 

- kada nepredviđeni događaji obvezuju Zajednicu kao davatelja financijskih sredstava da u 
suradnji s udrugama i klubovima žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti 
standardni natječajni postupak, 

- kada se prema mišljenju Izvršnog odbora Zajednice jednokratno dodjeljuju financijska sredstva 
do 663,61 € za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjim 
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planovima udruga i klubova, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih 
sredstava planiranih u Financijskom planu Zajednice za financiranje programa članica. 

 U slučajevima kada se financijska sredstva dodjeljuju bez objavljivanja javnog natječaja, 
Zajednica je obvezna s korisnikom sredstava sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava, te poštivati 
osnovne standarde financiranja povezane s planiranjem financijskih sredstava, ugovaranjem, 
praćenjem financiranja, javnim objavljivanjem i izvještavanjem. 
 

Članak 11. 
 Natječajnu dokumentaciju za provedbu javnog natječaja utvrđuje Izvršni odbor Zajednice, a 
oblikom i sadržajem mora biti u skladu s odredbama Uredbe, te obvezno sadržava:  

1. tekst javnog natječaja, 
2. upute za prijavitelje, 
3. obrazac prijave sportskog programa/projekta/manifestacije, 
4. obrazac izjave o ispunjenim obvezama 
5. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,  
6. obrazac ugovora o financiranju sportskog programa/projekta/manifestacije, 
7. obrazac izvještaja provedbe sportskog programa/projekta/manifestacije,    
8. popis obveznih priloga koji se prilažu prijavi na natječaj. 

 

Članak 12. 
            Opći uvjeti koje moraju ispunjavati prijavitelji na natječaj: 

 da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske/Sudski registar, 

 da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,  

 da imaju sjedište ili prebivalište u Gradu Pazinu, 

 da su upisani u Registar sportskih djelatnosti,  

 da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se 

progone po službenoj dužnosti, 

 da uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i 

plaćanja poreza, te druga davanja prema državnom proračunu, 

 da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima, 

 da vode adekvatnu evidenciju članova aktivnih sportaša (sportske škole, mlađe dobne 

kategorije, seniori), 

 da su osigurali ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenoga programa,  

 da su članovi gradskog, županijskog i nacionalnog sportskog saveza odnosno odgovarajuće 

udruge udružene u Hrvatski olimpijski odbor ukoliko isti postoje 

 da ispunjavaju ostale opće uvjete propisane Uputama za prijavitelje. 

 
Članak 13. 

 Prijavitelji moraju ispunjavati i posebne uvjete natječaja koji se utvrđuju prema vrstama 
sportskih aktivnosti koje su predmet natječaja, a propisani su Uputama za prijavitelje za svaki pojedini 
natječaj. 
 

Članak 14. 
 Prijedlozi za sufinanciranje sportskih programa za provedbu Programa, u natječaju Zajednice, 
odnose na sljedeće aktivnosti: 

1. Redovna aktivnost sportskih klubova i udruga (programi sportskih škola; programi 
treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta i mlađih dobnih kategorija; redovna 
djelatnost sportskih saveza; organizacija sportskih priredbi, provedba sportsko-
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rekreacijskih aktivnosti građana; provedba sportskih aktivnosti djece predškolske dobi; 
provedba sportskih aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom). 

2. Posebne mjere financiranja žena u sportu (poticanje uključivanja žena, djevojaka i 
djevojčica u organizirano bavljenje sportskim aktivnostima i natjecateljski sustav u sportu; 
poticanje stručnog obrazovanja žena u sportu) 

3. Posebne mjere financiranja sportskih udruga koji uključuju djecu s teškoćama u 

razvoju/invaliditetom (poticanje uključivanja djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom 

te provedba sportskih aktivnosti djece s teškoćama u razvoju i djece s invaliditetom) 

4. Sportske manifestacije (organizacija sportskih manifestacija povodom obilježavanja 
gradskih blagdana - Dan Grada, Rujanske svečanosti, Rim i ostale manifestacije koje 
organizira Zajednica, te sportske udruge i klubovi).             

5. Izobrazba (školovanje, osposobljavanje i usavršavanje) stručnih  kadrova u sportu 

(izobrazba za stjecanje potrebnog znanja za kvalificirano vođenja ekipa i pojedinaca u 

redovnom takmičenju prema pravilnicima granskih sportskih organizacija - za trenere i 

druge osobe koje obavljaju stručne poslove u sportu). 

 Sukladno Programu, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuju se iznosi sredstava predviđeni za 
pojedina programska područja koja se sufinanciraju temeljem natječaja.  
 

Članak 15. 
 Na temelju natječaja financiraju se prihvatljivi izravni troškovi koji su neposredno povezani uz 

provedbu pojedinih aktivnosti prijavljenog programa to: 

 troškovi  najma  dvorane, sportskih terena, sportskih objekata za održavanje treninga i 

natjecanja 

 sportaša, 

 troškovi stručnog rada trenera i sportskih djelatnika za provođenje programa, 

 troškovi natjecanja – kotizacija, članarina, troškovi sudaca, troškovi  delegata, troškovi  

službenih osoba na natjecanjima, troškovi prijevoza, troškovi opreme, troškovi liječničkih 

pregleda, 

 troškovi licenciranja igrača i trenera, 

 troškovi stručnog usavršavanja (licence trenera), 

 grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl. pri čemu treba 

navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene),  

 izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima programa i/ili vanjskim suradnicima koji 

sudjeluju u provedbi programa, 

 troškovi komunikacije (troškovi telefona, interneta i sl.) koji moraju biti specificirani,  

 troškovi nabavke opreme nužne za provedbu programa koja mora biti specificirana po vrsti i 

iznosu,  

 troškovi putovanja (troškovi prijevoza - priznaju se ako je putovanje potrebno za provedbu 

 aktivnosti, a koristi se ekonomski najisplativija opcija), 

 troškovi  smještaja  priznaju  se  jedino ako su neposredno povezani s provedbom programa i 
to do razine smještaja  kategoriziranog s maksimalno tri (3) zvjezdice (hotel, apartman, privatni 
smještaj) 

 knjigovodstvene (računovodstvene) usluge, 

 ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa. 
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Članak 16. 
Neprihvatljivim troškovima koji se ne mogu financirati temeljem natječaja smatraju se sljedeći 

troškovi: 

 troškovi kamata na dug, 

 kazne, financijske globe i troškovi sudskih sporova, 

 doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema 

nacionalnom zakonodavstvu, 

 plaćanje neoporezivih bonusa zaposlenima, 

 bankovne pristojbe za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i druge 

pristojbe u potpunosti financijske prirode, 

 troškovi koji su već bili financirani iz javnih izvora odnosno troškovi koji se u razdoblju provedbe 

programa financiraju iz drugih izvora, 

 kupnja rabljene opreme, strojeva i namještaja, 

 donacije u dobrotvorne svrhe, 

 zajmovi drugim organizacijama ili pojedincima, 

 ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja, jamstveni fondovi, 

 drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima programa. 

 
Članak 17. 

 Natječaj s cjelovitom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na internet stranicama 
Zajednice, Grada Pazina i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom 
natječaju može se objaviti i na oglasnoj ploči Zajednice i u dnevnim glasilima. 
 Natječaj za podnošenje prijedloga sportskih programa obvezno je otvoren najmanje 30 dana 
od dana objave. 
 Za prijavu na natječaj prijavitelji moraju ispuniti natječajne obrasce koji se mogu preuzeti na 
internet stranici Zajednice i dostaviti drugu dokumentaciju navedenu Uputama za prijavitelje. 

 
Članak 18. 

           Provedbu provjere svih propisanih uvjeta natječaja i vrednovanje prijava koje su zadovoljile 
propisane uvjete provodi povjerenstvo kao stručno ocjenjivačko tijelo, a imenuje ga Izvršni odbor 
Zajednice. 

Za sve pristigle i zaprimljene prijave povjerenstvo utvrđuje:  

 je li prijava dostavljena na natječaj u zadanome roku, 

 jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci, 

 je li dostavljena sva obvezna popratna dokumentacija, 

 jesu li ispunjeni svi ostali uvjeti propisani natječajem. 
 

Članak 19. 
 Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava u odnosu na propisane uvjete natječaja, 
povjerenstvo donosi odluku o prijavama koje se upućuju na stručno ocjenjivanje, a prijavitelje koji nisu 
zadovoljili propisane uvjete Zajednica će, u roku od osam (8) dana od donošenja navedene odluke, 
pisanim putem obavijestiti o razlozima odbijanja njihove prijave. 
 Prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete natječaja mogu uložiti prigovor u roku od osam 
(8) dana od primitka obavijesti. Prigovor ne odgađa izvršenje navedenih odluka i provedbu natječaja. 
 

Članak 20. 
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Vrednovanje prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja provodi se isključivo na 
temelju programskih i financijskih podataka upisanih u obrascima prijave, te na temelju podataka iz 
popratne dokumentacije. Zajednica zadržava pravo provjere upisanih podataka. Na temelju kriterija 
Zajednice, povjerenstvo utvrđuje Prijedlog sportskih programa za provedbu Programa koji će se 
sufinancirati iz proračuna Grada Pazina. Odluku o sufinanciranju sportskih programa donosi Skupština 
Zajednice. 
 

Članak 21. 
Podjela prijavljenih udruga i klubova i udruga u četiri kategorije: 

 
Izvršni odbor Zajednice svake godine utvrđuje kategorizaciju klubova i udruga koja je usklađena 

sa važećom Općom kategorizacijom sportova Sportske zajednice Istarske županije. 

1. I. KATEGORIJA – klubovi/udruge ekipnih Olimpijski sportova koji imaju najmanje dvije 

mlađe uzrasne kategorije koje se redovito natječu u ligaškom sustavu natjecanja, te su u 

posljednje tri godine imali najmanje 50% registriranih natjecatelja s područja Pazinštine. 

2. II. KATEGORIJA – klubovi/udruge ostalih Olimpijskih sportova (sportovi koji nastupaju na 

sljedećim Olimpijskim igrama) koji imaju 10 ili više registriranih natjecatelja/ica + 

neolimpijski sportovi koji imaju 10 ili više registriranih natjecatelja/ica te da se redovno 

natječu na službenim natjecanjima u organizaciji pripadajućih nacionalnih saveza. U drugoj 

kategoriji ne mogu biti udruge sportova koji se već nalaze u I. kategoriji. Udruge II. 

kategorije u posljednje tri godine morale su imati najmanje 50% registriranih natjecatelja 

s područja Pazinštine. 

3. III. KATEGORIJA – klubovi/udruge tradicijskog sporta u Pazinu. Prema Strategiji razvoja 

sporta i rekreacije Grada Pazina iz 2017. godine boćanje se smatra tradicijskim sportom u 

Gradu Pazinu. U skupinu ulaze boćarski klubovi/udruge koji imaju najmanje jednu uzrasnu 

kategoriju koja se redovno natječe u ligaškom sustavu natjecanja, te su u posljednje tri 

godine imali najmanje 50% registriranih natjecatelja s područja Pazinštine. 

4. IV. KATEGORIJA – klubovi/udruge ostalih sportova i rekreacije (rekreativna 

društva/udruge, veteranske ekipe te klubovi/udruge koji su jednom u posljednje tri godine 

imali manje od 50% registriranih natjecatelja s područja Pazinštine). IV kategorija dijeli se 

na tri potkategorije kako slijedi: 

a. I. potkategorija – udruge i klubovi olimpijskih sportova koji se natječu u mlađim 

kategorijama, a nisu svrstani u prve tri kategorije; gradski savezi; udruge koje svojim 

aktivnostima doprinose razvoju lokalne zajednice (uključivanje građanstva, održavanje 

infrastrukture  

b. II. potkategorija – udruge koje provode rekreaciju za djecu vrtićkog i ranog školskog 

uzrasta 

c. III. potkategorija – ostale udruge 

 

Članak 22. 
Bodovanje po kategorijama: 

 
I. KATEGORIJA    
 Ocjenjivanje prijavljenih programa provodi se na temelju slijedećih mjerila i kriterija: 
 
Sportska kvaliteta kluba/udruge 

1. Broj registriranih natjecatelja u pojedinom klubu/udruzi 

2. Broj registriranih natjecatelja do 18 godina u pojedinom klubu/udruzi 

3. Broj selekcija u redovnom natjecanju 
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4. Broj licenciranih stručnih sportskih djelatnika u pojedinom klubu/udruzi 

5. Rang natjecanja  

6. Broj kategoriziranih sportaša u klubu/udruzi 

7. Prihodi od članarine 

1. Prema kriteriju broja registriranih natjecatelja u pojedinom klubu/udruzi dodjeljuje se 
najviše do 25 bodova: 

 

Bodovi Broj registriranih natjecatelja u pojedinom klubu/udruzi 

25 Više od 120 registriranih natjecatelja 

20 Više od 100 registriranih natjecatelja 

15 Više od 70 registriranih natjecatelja 

12 Više od 50 registriranih natjecatelja 

5 Više od 30 registriranih natjecatelja 

 
2. Prema kriteriju broja registriranih natjecatelja do 18 godina dodjeljuje se najviše do 25 
bodova: 

 

Bodovi Broj registriranih natjecatelja do 18 godina u pojedinom klubu/udruzi 

25 Za više od 100 registriranih natjecatelja do 18 godina 

20 Za više od 70 registriranih natjecatelja do 18 godina 

15 Za više od 50 registriranih natjecatelja do 18 godina 

12 Za više od 25 registriranih natjecatelja do 18 godina 

5 Za više od 5 registriranih natjecatelja do 18 godina 

 
3. Prema kriteriju broja selekcija u redovnom natjecanju (ekipa koja se boduje mora imati natjecanje s 
minimalno 10 susreta i pod ingerencijom strukovnog saveza) dodjeljuje se najviše do 25 bodova: 

 

Bodovi Broj selekcija u redovnom natjecanju pojedinog kluba/udruge 

25 Za više od 5 selekcija/ekipa u redovnom natjecanju 

20 Za više od 4 selekcija/ekipa u redovnom natjecanju 

15 Za više od 3 selekcije/ekipe u redovnom natjecanju 

12 Za više od 2 selekcije/ekipe u redovnom natjecanju 

5 Za više od 1 selekcije/ekipe u redovnom natjecanju 

 
4. Prema broju registriranih stručnih sportskih djelatnika dodjeljuje se najviše do 25 bodova: 

 

Bodovi Broj licenciranih stručnih sportskih djelatnika u pojedinom klubu/udruzi 

25 Više od 5 registriranih stručnih sportskih djelatnika 

20 Više od 4 registriranih stručnih sportskih djelatnika 

15 Više od 3 registriranih stručnih sportskih djelatnika 

12 Više od 2 registriranih stručnih sportskih djelatnika 

5 Više od 1 registriranih stručnih sportskih djelatnika 
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5. Prema rangu natjecanja pojedinog kluba dodjeljuje se najviše do 25 bodova za klub/ udrugu koja 
ima seniorsku ili juniorsku ekipu u jednoj od četiri najjača ranga, a da pritom u državi ima najmanje 
šest rangova.  

 

Bodovi Rang natjecanja kolektivnih sportova 

25 I. rang 

20 II. rang 

15 III. rang 

12 IV. rang 

5 V. rang 

 
6. Prema kriteriju broja kategoriziranih sportaša u klubu dodjeljuje se najviše do 25 bodova, za broj 
kategoriziranih sportaša do dana raspisivanja natječaja: 

 

Bodovi Broj kategoriziranih sportaša u pojedinom klubu 

25 Više od 10 kategoriziranih sportaša u klubu 

20 Više od 8 kategoriziranih sportaša u klubu 

15 Više od 6 kategoriziranih sportaša u klubu 

12 Više od 4 kategoriziranih sportaša u klubu 

5 Više od 2 kategoriziranih sportaša u klubu 

 
7. Prema kriteriju prihoda od članarina pojedinog klubu dodjeljuje se najviše do 25 bodova, za iznos 
prihoda članarina u prethodnoj godini na temelju financijskog iznosa predanog Fini: 

 

Bodovi Godišnji prihodi od članarina 

25 Više od 10.001 € godišnje 

20 Članarine od 7.001 € do 10.000 godišnje € 

15 Članarine od 3.001 € do 6.000 godišnje € 

12 Članarine od 1.001 € do 3.000 godišnje € 

5 Članarine od 500 € do 1.000 godišnje € 

 
 
II. KATEGORIJA 
Ocjenjivanje prijavljenih programa provodi se na temelju slijedećih mjerila i kriterija: 

Sportska kvaliteta kluba/udruge 

1. Broj registriranih natjecatelja u pojedinom klubu/udruzi 

2. Broj registriranih natjecatelja do 18 godina u pojedinom klubu/udruzi 

3. Broj licenciranih stručnih sportskih djelatnika u pojedinom klubu/udruzi 

4. Sportska postignuća u mlađim uzrasnim kategorijama 
5. Sportska postignuća seniorskoj kategoriji 

6. Broj kategoriziranih sportaša u klubu/udruzi 

7. Prihodi od članarine 
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1. Prema kriteriju broja registriranih natjecatelja u pojedinom klubu/udruzi dodjeljuje se 
najviše do 25 bodova: 

 

Bodovi Broj registriranih natjecatelja u pojedinom klubu/udruzi 

25 Više od 120 registriranih natjecatelja 

20 Više od 100 registriranih natjecatelja 

15 Više od 70 registriranih natjecatelja 

12 Više od 50 registriranih natjecatelja 

5 Više od 30 registriranih natjecatelja 

 
2. Prema kriteriju broja registriranih natjecatelja do 18 godina dodjeljuje se najviše do 25 
bodova: 

 

Bodovi Broj registriranih natjecatelja do 18 godina u pojedinom klubu/udruzi 

25 Za više od 100 registriranih natjecatelja do 18 godina 

20 Za više od 70 registriranih natjecatelja do 18 godina 

15 Za više od 50 registriranih natjecatelja do 18 godina 

12 Za više od 25 registriranih natjecatelja do 18 godina 

5 Za više od 5 registriranih natjecatelja do 18 godina 

 
3. Prema broju registriranih stručnih sportskih djelatnika dodjeljuje se najviše do 25 bodova: 

 

Bodovi Broj licenciranih stručnih sportskih djelatnika u pojedinom klubu/udruzi 

25 Više od 5 registriranih stručnih sportskih djelatnika 

20 Više od 4 registriranih stručnih sportskih djelatnika 

15 Više od 3 registriranih stručnih sportskih djelatnika 

12 Više od 2 registriranih stručnih sportskih djelatnika 

5 Više od 1 registriranih stručnih sportskih djelatnika 

 
4. Prema sportskim postignućima u mlađim uzrasnim kategorijama dodjeljuje se najviše do 25 bodova 
za klub/udrugu. Boduje se najbolji pojedinačni rezultat mlađih uzrasta u prethodnoj godini, jednog 
sportaša iz kluba/udruge.  
Ako klub/udruga ima rezultate u pojedinačnom i u ekipnoj konkurenciji, uzima se u obzir samo najbolji 
prijavljeni rezultat. 

 

Bodovi Sportska postignuća u mlađim uzrasnim kategorijama 

25 Osvojeno 1.- 8. mjesto na svjetskom prvenstvu ili kupu  

20 Osvojeno 1.- 4. mjesto na europskom prvenstvu ili kupu  

15 Osvojeno 1.- 4. mjesto na državnom prvenstvu ili kupu (ukupni poredak) 

12 Osvojeno 1.- 2. mjesto na međužupanijskom prvenstvu 

5 Osvojeno 1.- 2. mjesto na županijskom prvenstvu 
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5. Prema sportskim postignućima u seniorskoj konkurenciji dodjeljuje se najviše do 25 bodova za 
klub/udrugu. Boduje se najbolji pojedinačni seniorski rezultat u prethodnoj godini, jednog sportaša iz 
kluba/udruge.  
Ako klub/udruga ima rezultate u pojedinačnom i u ekipnoj konkurenciji, uzima se u obzir samo najbolji 
prijavljeni rezultat. 

 

Bodovi Sportska postignuća u seniorskoj konkurenciji 

25 Osvojeno 1.- 8. mjesto na svjetskom prvenstvu ili kupu  

20 Osvojeno 1.- 4. mjesto na europskom prvenstvu ili kupu  

15 Osvojeno 1.- 4. mjesto na državnom prvenstvu ili kupu (ukupni poredak) 

12 Osvojeno 1.- 2. mjesto na međužupanijskom prvenstvu 

5 Osvojeno 1.- 2. mjesto na županijskom prvenstvu 

 
6. Prema kriteriju broja kategoriziranih sportaša u klubu dodjeljuje se najviše do 25 bodova, za broj 
kategoriziranih sportaša do dana raspisivanja natječaja: 

 

Bodovi Broj kategoriziranih sportaša u pojedinom klubu 

25 Više od 10 kategoriziranih sportaša u klubu 

20 Više od 8 kategoriziranih sportaša u klubu 

15 Više od 6 kategoriziranih sportaša u klubu 

12 Više od 4 kategoriziranih sportaša u klubu 

5 Više od 2 kategoriziranih sportaša u klubu 

 
7. Prema kriteriju prihoda od članarina pojedinog klubu dodjeljuje se najviše do 25 bodova, za iznos 
prihoda članarina u prethodnoj godini na temelju financijskog iznosa predanog Fini: 

 

Bodovi Godišnji prihodi od članarina  

25 Više od 10.001 € godišnje 

20 Članarine od 7.001 € do 10.000 godišnje € 

15 Članarine od 3.001 € do 6.000 godišnje € 

12 Članarine od 1.001 € do 3.000 godišnje € 

5 Članarine od 500 € do 1.000 godišnje € 

 

 III. KATEGORIJA  
Ocjenjivanje prijavljenih programa provodi se na temelju slijedećih mjerila i kriterija: 

Sportska kvaliteta kluba/udruge 

1. Broj registriranih natjecatelja u pojedinom klubu/udruzi 

2. Broj registriranih natjecatelja do 18 godina u pojedinom klubu/udruzi 

3. Broj selekcija u redovnom natjecanju 

4. Broj licenciranih stručnih sportskih djelatnika u pojedinom klubu/udruzi 

5. Rang natjecanja  

6. Broj kategoriziranih sportaša u klubu/udruzi 

7. Prihodi od članarine 
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1. Prema kriteriju broja registriranih natjecatelja u pojedinom klubu/udruzi dodjeljuje se 
najviše do 25 bodova: 

 

Bodovi Broj registriranih natjecatelja u pojedinom klubu/udruzi 

25 Više od 60 registriranih natjecatelja 

20 Više od 50 registriranih natjecatelja 

15 Više od 35 registriranih natjecatelja 

12 Više od 25 registriranih natjecatelja 

5 Više od 15 registriranih natjecatelja 

 
2. Prema kriteriju broja registriranih natjecatelja do 18 godina dodjeljuje se najviše do 25 
bodova: 

 

Bodovi Broj registriranih natjecatelja do 18 godina u pojedinom klubu/udruzi 

25 Za više od 50 registriranih natjecatelja do 18 godina 

20 Za više od 35 registriranih natjecatelja do 18 godina 

15 Za više od 25 registriranih natjecatelja do 18 godina 

12 Za više od 15 registriranih natjecatelja do 18 godina 

5 Za više od 5 registriranih natjecatelja do 18 godina 

 
3. Prema kriteriju broja selekcija u redovnom natjecanju (ekipa koja se boduje mora imati natjecanje s 
minimalno 10 susreta i pod ingerencijom strukovnog saveza) dodjeljuje se najviše do 25 bodova: 

 

Bodovi Broj selekcija u redovnom natjecanju pojedinog kluba/udruge 

25 Za više od 5 selekcija/ekipa u redovnom natjecanju 

20 Za više od 4 selekcija/ekipa u redovnom natjecanju 

15 Za više od 3 selekcije/ekipe u redovnom natjecanju 

12 Za više od 2 selekcije/ekipe u redovnom natjecanju 

5 Za više od 1 selekcije/ekipe u redovnom natjecanju 

 
4. Prema broju registriranih stručnih sportskih djelatnika dodjeljuje se najviše do 25 bodova: 

 

Bodovi Broj licenciranih stručnih sportskih djelatnika u pojedinom klubu/udruzi 

25 Više od 5 registriranih stručnih sportskih djelatnika 

20 Više od 4 registriranih stručnih sportskih djelatnika 

15 Više od 3 registriranih stručnih sportskih djelatnika 

12 Više od 2 registriranih stručnih sportskih djelatnika 

5 Više od 1 registriranih stručnih sportskih djelatnika 
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5. Prema rangu natjecanja pojedinog kluba dodjeljuje se najviše do 25 bodova za klub/ udrugu koja 
ima seniorsku ili juniorsku ekipu u jednoj od četiri najjača ranga, a da pritom u državi ima najmanje 
šest rangova.  

 

Bodovi Rang natjecanja kolektivnih sportova 

25 I. rang 

15 II. rang 

10 III. rang 

5 IV. rang 

3 V. rang 

2 VI. rang 

 
6. Prema kriteriju broja kategoriziranih sportaša u klubu dodjeljuje se najviše do 25 bodova, 
za broj kategoriziranih sportaša do dana raspisivanja natječaja: 

 

Bodovi Broj kategoriziranih sportaša u pojedinom klubu 

25 Više od 10 kategoriziranih sportaša/ica u klubu 

20 Više od 8 kategoriziranih sportaša/ica u klubu 

15 Više od 6 kategoriziranih sportaša/ica u klubu 

12 Više od 4 kategorizirana sportaša/ice u klubu 

5 Više od 2 kategorizirana sportaša/ice u klubu 

 
7. Prema kriteriju prihoda od članarina pojedinog klubu dodjeljuje se najviše do 25 bodova, za iznos 
prihoda članarina u prethodnoj godini na temelju financijskog iznosa predanog Fini: 

 

Bodovi Godišnji prihodi od članarina  

25 Više od 10.001 € godišnje 

20 Članarine od 7.001 € do 10.000 godišnje € 

15 Članarine od 3.001 € do 6.000 godišnje € 

12 Članarine od 1.001 € do 3.000 godišnje € 

5 Članarine od 500 € do 1.000 godišnje € 

 
 

Članak 23. 
 Klubovi i udruge Prve, Druge i Treće kategorije prijavom na javni poziv, apliciraju i za sredstva 
predviđena za: 

1. Posebne mjere financiranja žena u sportu,  

 Klubu/udruzi dodjeljuje se po jedan bod za registriranu natjecateljicu te po jedan bod 
za registriranu stručnu djelatnicu. 

2. Posebne mjere financiranja sportskih udruga koji uključuju djecu s teškoćama u 
razvoju/invaliditetom. 

 Klubu/udruzi dodjeljuje se po jedan bod za rad s djetetom s teškoćama u 
razvoju/invaliditetu 

Za navedene mjere izrađuje se zasebna tablica za dodjelu namjenskih sredstava. 
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Članak 24. 
Raspodjela financijskih sredstava prema kategorijama i obliku financiranja: 

 
a) TROŠKOVI POJEDINOG KLUBA/UDRUGE 

            Na temelju ukupnog iznosa troškova iz Godišnjeg financijskog izvještaja kojeg klubovi i udruge 
dostavljaju Fini, sufinancirati će se određeni postotak ukupnih troškova klubovima/udrugama iz prve 
tri kategorije. 

Raspodjela sredstava 

I. KATEGORIJI dodjeljuje se od 50% do 65% od ukupnog iznosa sredstava za narednu godinu kako 
slijedi:  

 10% iznosa dodjeljuje se na osnovu prikupljenih bodova, dok se 90% dodjeljuje za prijavljene 
troškove iz godišnjeg financijskog izvještaja kluba/udruge za prethodnu godinu koji je predan 
FINA-i. 

 10% iznosa dodjeljuje se na osnovu umnoška vrijednosti boda i 10% ukupnog iznosa sredstava 
za I. kategoriju. Vrijednost boda se dobiva na način da se 10% ukupnog iznosa sredstava za I. 
kategoriju podijeli sa ukupnim brojem bodova u I. kategoriji. 

 90% iznosa dodjeljuje se na osnovu umnoška koeficijenta i 90% ukupnog iznosa sredstava za I. 
kategoriju. Koeficijent se dobiva na način da se podijele prijavljeni troškovi pojedine 
udruge/kluba ukupnim prijavljenim troškovima udruga/klubova I. kategorije.  

II. KATEGORIJI dodjeljuje se od 10% do 25% od ukupnog iznosa sredstava za narednu godinu kako 
slijedi: 

 50% ukupnog iznosa dodjeljuje se na osnovu prikupljenih bodova, dok se 50% dodjeljuje za 
prijavljene troškove iz godišnjeg financijskog izvještaja kluba/udruge za prethodnu godinu koji 
je predan FINA-i.  

 50% iznosa dodjeljuje se na osnovu umnoška vrijednosti boda i 50% ukupnog iznosa sredstava 
za II. kategoriju. Vrijednost boda se dobiva na način da se 50% ukupnog iznosa sredstava za II. 
kategoriju podijeli sa ukupnim brojem bodova u II. kategoriji. 

 50% iznosa dodjeljuje se na osnovu umnoška koeficijenta i 50% ukupnog iznosa sredstava za 
II. kategoriju. Koeficijent se dobiva na način da se podijele prijavljeni troškovi pojedine 
udruge/kluba sa ukupnim prijavljenim troškovima udruga/klubova II. kategorije.  

III. KATEGORIJI dodjeljuje se od 10% do 20% od ukupnog iznosa sredstava za narednu godinu kako 
slijedi: 

 90% ukupnog iznosa dodjeljuje se na osnovu prikupljenih bodova, dok se 10% dodjeljuje za 
prijavljene troškove iz godišnjeg financijskog izvještaja kluba/udruge za prethodnu godinu koji 
je predan FINA-i.  

 90% iznosa dodjeljuje se na osnovu umnoška vrijednosti boda i 90% ukupnog iznosa sredstava 
za III. kategoriju. Vrijednost boda se dobiva na način da se 90% ukupnog iznosa sredstava za 
III. kategoriju podijeli sa ukupnim brojem bodova u III. kategoriji. 

 10% iznosa dodjeljuje se na osnovu umnoška koeficijenta i 10% ukupnog iznosa sredstava za 
III. kategoriju. Koeficijent se dobiva na način da se podijele prijavljeni troškovi pojedine 
udruge/kluba sa ukupnim prijavljenim troškovima udruga/klubova III. kategorije. 
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IV. KATEGORIJI dodjeljuje se od 1% do 5% od ukupnog iznosa sredstava za narednu godinu. 
 

 I. potkategoriji – dodjeljuje se od 55% do 70% od ukupnih sredstava namijenjenih IV kategoriji 

 II. potkategoriji – dodjeljuje se od 15% do 30% od ukupnih sredstava namijenjenih IV kategoriji 

 III. potkategoriji – dodjeljuje se od 5% do 10% od ukupnih sredstava namijenjenih IV kategoriji 

Raspodjela sredstava vrši se na način da se pripadajuća sredstva podijele sa brojem udruga u 
potkategoriji. 

Unutar IV. kategorije sa 50% uvećanja pripadajućeg iznosa vrednuje se društvo/udruga/klub sa 
preko 50% članova i članica vrtićkog uzrasta. 
 

b) POSEBNE MJERE FINANCIRANJA ŽENA U SPORTU  

Posebnu mjeru financiranja žena u sportu ostvaruju klubovi/udruge raspoređeni/e u prve tri 
kategorije prema kategorizaciji sporta sukladno članku 21. ovog Pravilnika. 

Svakom klubu/udruzi dodjeljuje se po jedan bod za registriranu natjecateljicu te po jedan bod 
za registriranu stručnu djelatnicu, a sredstva se dodjeljuju na sljedeći način: 
 

 I. KATEGORIJI dodjeljuje se 20% ukupnih sredstva za mjeru financiranja žena u sportu. 

Dobiveni iznos dijeli se sa zbrojem ukupnog broja bodova u I. kategoriji čime se dobiva 

vrijednost boda. Umnoškom vrijednosti boda i broja bodova pojedinog/e udruge/kluba dobiva 

se ukupni iznos za svaki klub/udrugu korisnika mjere. 

 II. KATEGORIJI dodjeljuje se 30% ukupnih sredstva za mjeru financiranja žena u sportu. 

Dobiveni iznos dijeli se sa zbrojem ukupnog broja bodova u II. kategoriji čime se dobiva 

vrijednost boda. Umnoškom vrijednosti boda i broja bodova pojedinog/e udruge/kluba dobiva 

se ukupni iznos za svaki klub/udrugu korisnika mjere. 

 III. KATEGORIJI dodjeljuje se 50% ukupnih sredstva za mjeru financiranja žena u sportu. 

Dobiveni iznos dijeli se sa zbrojem ukupnog broja bodova u III. kategoriji čime se dobiva 

vrijednost boda. Umnoškom vrijednosti boda i broja bodova pojedinog/e udruge/kluba dobiva 

se ukupni iznos za svaki klub/udrugu korisnika mjere. 

 
c) POSEBNE MJERE FINANCIRANJA SPORTSKIH UDRUGA KOJI UKLJUČUJU DJECU S 

TEŠKOĆAMA U RAZVOJU/INVALIDITETOM 

Prema kriteriju broja uključene djece s teškoćama u razvoju/invaliditetom u pojedinom 
klubu/udruzi ukupan raspoloživi iznos za posebnu mjeru financiranja sportskih udruga koji uključuju 
djecu s teškoćama u razvoju/invaliditetom dijeli se sa ukupnim brojem bodova u sve tri kategorije čime 
se dobiva vrijednost boda. Umnoškom vrijednosti boda i broja bodova pojedinog/e kluba/udruge 
dobiva se ukupni iznos za svaki/u klub/udrugu korisnika mjere. 

Maksimalan iznos po pojedinom djetetu može iznositi najviše 10% od ukupnog raspoloživog 
iznosa. U slučaju da se sredstva ne raspodijele, zatražiti će se prenamjena sredstava i povećanje 
sredstava za redovne donacije udrugama. 
 

Članak 25. 
  Postotak ukupnih sredstava koji se dodjeljuju za pojedinu kategoriju klubova/udruga, svake 
godine donosi Izvršni odbor Zajednice na temelju dobivenih prijava, a na prijedlog Povjerenstva za 
provedbu Natječaja za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina. 
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Članak 26. 
 Ocjenjivanje prijavljenih programa, donošenje odluke o programima kojima su odobrena 
financijska sredstva i potpisivanje ugovora s korisnicima čiji su programi prihvaćeni za financiranje 
mora biti provedeno u roku od 60 dana računajući od zadnjeg dana roka za dostavu prijava. 
 

Članak 27. 
 Svi prijavitelji, čije su prijave zadovoljile propisane uvjete obavještavaju se o donesenoj Odluci 
o sufinanciranju sportskih programa prijavljenih na natječaj. Odluka o sufinanciranju programa 
objavljuje se na mrežnim stranicama Zajednice i Grada Pazina. 
 

Članak 28. 
 Prijaviteljima čiji programi nisu odabrani za financiranje može se na njihov zahtjev omogućiti 
uvid u dokumentaciju o provedenom postupku kvalitativnog vrednovanja i ocjene njihove prijave. 
Prijavitelju se na uvid može dati samo obrazac koji se odnosi na njegovu prijavu. Zahtjev za naknadnim 
uvidom dostavlja isključivo zakonski predstavnik prijavitelja pisanim putem u roku od osam (8) dana 
od dana primitka pisane obavijesti o neprihvaćanju programa za financiranje. Zahtjev za naknadnim 
uvidom u ocjenu kvalitete prijavljenog programa ne smatra se prigovorom. 

 
Članak 29. 

 Najkasnije u roku od 30 dana nakon donošenja Odluke o sufinanciranju sportskih programa, 
Zajednica i odabrani prijavitelji sklapaju Ugovor o sufinanciranju provedbe programa. Potpisivanjem 
Ugovora odabrani prijavitelji postaju korisnici financijske potpore. Ugovorom se utvrđuje i da se 
dodijeljena sredstva za namjene utvrđene Ugovorom mogu umanjiti tijekom godine zavisno o 
realizaciji prihoda Zajednice iz proračuna Grada Pazina. 
 Dodijeljena sredstva mogu se koristiti isključivo za provedbu sportskog programa sukladno 
uvjetima natječaja i prema obveznom obrascu sportskog programa. 

Korisnik je dužan voditi propisanu evidenciju svih računa nastalih tijekom provedbe sportskog 
programa. Tijekom provedbe ili unutar godinu dana nakon završetka provedbe programa, Zajednica 
ima pravo provesti kontrolu provedbe programa na licu mjesta kod korisnika, tijekom koje je korisnik 
dužan predstavnicima Zajednice predočiti sve račune, računovodstvenu dokumentaciju i ostale 
prateće dokumente relevantne za financiranje programa. 
              

Članak 30. 
Sportske udruge i klubovi dužni su dostaviti Zajednici godišnje izvješće o ostvarivanju svojih 

programa i namjenskom trošenju sredstava do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.  
 Sportskim udrugama i klubovima koje podatke iz prethodnog stavka ne dostave u roku i na 
propisani način Zajednica će obustaviti isplatu sredstava, a ako podatke ne dostave ni nakon pisane 
opomene ukida im se financiranje. 
 

Članak 31. 
 O izvršenju Programa i utrošku sredstava uplaćenih iz gradskog proračuna, Zajednica izvještava 
Grad Pazin u rokovima propisanim Zakonom o proračunu i gradskim aktima. 
 Zajednica dostavlja nadležnom upravnom odjelu Godišnji izvještaj o ostvarenju programa rada 
i financijskog plana za proteklu proračunsku godinu, kao objedinjeni izvještaj o radu svih sportskih 
udruga i klubova članica Zajednice. 
              

Članak 32. 
Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u odredbama ovog 

Pravilnika korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod. 
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Članak 33. 
Na postupke financiranja klubova i udruga koji nisu uređeni ovim Pravilnikom primjenjivat će 

se odredbe Uredbe i ostalih važećih propisa. 
 

Članak 34. 
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i kriterijima za 

financiranje programa sportskih udruga Grada Pazina od 23.12.2019. (Broj: 38/1/2019). 
 

Članak 35. 
Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine. 
 

 
Broj: 75/1/2022     Zajednice sportskih udruga Grada Pazina 

    Pazin, 29.12.2022.                                                                                 Zoran Bravar, Predsjednik 
 

 


