Temeljem članka 28. i 39. Statuta, Skupština Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom
razdoblju 2011. – 2015. godine na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine
donosi

Pravilnik o postupku podnošenja prijava programa za uvrštenje
u Program javnih potreba u športu Grada Zadra
I. Opća odredba
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji, postupak i rokovi izrade i donošenja Programa javnih
potreba u športu od interesa za Grad Zadar (u daljnjem tekstu: Program) za koji se sredstva
osiguravaju u Proračunu Grada Zadra.
II. Postupak podnošenja prijava programa za uvrštenje u program javnih potreba u
športu
Članak 2.
Utvrđivanje športskih programa od interesa za Grad i njihovo uvrštavanje u Program
provodi se putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj).
Članak 3.
Natječaj se objavljuje na web stranici Grada Zadra (www.grad-zadar.hr) najkasnije do konca
kolovoza tekuće za narednu proračunsku godinu.
Rok za podnošenje prijava iznosi najviše 30 dana od dana objave.
Članak 4.
Športska zajednica Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Zajednica) će financirati športske
programe iz sljedećih područja športskih djelatnosti:
• Redovita djelatnost športskih saveza Grada Zadra;
• Športske škole za djecu i mladež (športska obuka);
• Sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima;
• Potpora izdavačkoj djelatnosti u športu;
• Unapređenje stručne djelatnosti u športu;
• Organizacija državnih i međunarodnih športskih manifestacija;
• Priprema športaša;
• Zdravstvena zaštita športaša.
Članak 5.
Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju udruge, ustanove i trgovačka društva koja
obavljaju športsku djelatnost uz uvjet da imaju sjedište, odnosno prebivalište u Gradu Zadru te da
temeljem Zakona o športu mogu obavljati djelatnost iz područja športa.
Pravo podnošenja prijava iz programskih područja pod točkom 1, 2, i 3 članka 4. ovog
Pravilnika imaju isključivo Gradski granski športski savezi u športovima gdje takav savez djeluje
(osnovan). Gradski športski savez mora bit punopravni član Zajednice. Klubovi iz športova koji
nemaju formiran gradski savez imaju pravo natjecati se samostalno.
Pravo podnošenja prijave na Natječaj nemaju pravne osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka,
koje nisu ispunile obveze iz Ugovora zaključenog sa Zajednicom u prethodnoj proračunskoj godini.
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Uvjet za kandidiranje športa za program javnih potreba u športu Grada Zadra je punopravno
članstvo u Hrvatskom olimpijskom odboru.
Članak 6.
Prijave programa podnose se u pisanom obliku, na obrascima koje izrađuje Upravni odjel za
šport Grada Zadra ili Zajednica.
Uz Prijavu (pristupnicu) se prilaže sljedeća dokumentacija:
• prijedlog programa uz detaljno obrazloženje,
• financijski plan odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje prijavljenog programa s
vidljivim podacima o ukupnim planiranim troškovima izvršenja programa, iznosu sredstava koja
se osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te iznosu sredstava za koja se predlaže da ih
sufinancira Savez,
• izvadak iz odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je pravna osoba koja podnosi prijavu
registrirana za obavljanje športske djelatnosti:
• za udruge: izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili preslika važećeg Rješenja o upisu
u Registar udruga Republike Hrvatske,
• za ustanove i trgovačka društva: izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci,
• presliku isprave kojom se dokazuje stručna sprema odnosno stručna osposobljenost osoba koje
će realizirati prijavljeni program,
• iznos kojim se financira udruga iz proračuna Općine, Grada ili Županije (u tekućoj godini),
• popunjene obrasce za pojedina programska područja (ako se traže u Natječaju).
Članak 7.
Prijave za provedbu programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili
neposrednom dostavom na adresu Upravnog odjela za šport Grada Zadra ili Zajednice.
Prijave podnositelja koji ne ispunjavaju uvjete natječaja utvrđene ovim Pravilnikom, prijave
uz koje nije priložena sva propisana dokumentacija i prijave podnijete izvan natječajnog roka,
odbacuju se (ne razmatraju se).
Članak 8.
Obrazac prijave (pristupnice) i ostali obrasci mogu se podići u prostorijama Upravnog odjela
za šport Grada Zadra ili Zajednice, od dana objave Natječaja, ili skinuti s web stranice Grada Zadra
(www.grad-zadar.hr).
III. Postupak izrade i donošenja programa
Članak 9.

•
•
•

Pri stručnom vrednovanju prijedloga Programa primjenjuju se opći i posebni kriteriji.
Opći kriteriji utvrđuju se kako slijedi:
Razvijenost športa;
Javni status športa;
Ostvareni športski rezultati.
Posebni kriteriji utvrđuju se za svako programsko područje posebno.
Članak 10.

Postupak vrednovanja započinje stručnim vrednovanjem podnesenih prijedloga Programa
koje provode Izvršni odbor Zajednice uz stručno mišljenje Županijskog športskog saveza tog športa.
Za športove gdje nisu formirani Županijski športski savezi mišljenje o Programu daje član Izvršnog
odbora Zajednice zadužen za pojedini šport.
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Članak 11.
Na temelju stručne ocjene iz stavka članka 10., Zajednica izrađuje Prijedlog programa s
planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima.
Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje Izvršni odbor Zajednice i
prosljeđuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.
Članak 12.
S pravnim osobama čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u
športu Grada Zadra (korisnici), zaključit će se ugovori o sufinanciranju programa kojima će se
regulirati dinamika realizacije programa, način praćenja korištenja dodijeljenih sredstava, obveza
povrata u slučaju nenamjenskog trošenja, i druga međusobna prava i obveze Zajednice i korisnika.
IV. Način doznake dodijeljenih sredstava korisnicima i praćenja njihovog korištenja
Članak 13.
Sukladno usvojenom Programu javnih potreba i zaključenom ugovoru, sredstva za
sufinanciranje programa doznačuju se na žiro-račun korisnika u rokovima i na način utvrđen
ugovorom o sufinanciranju javnih potreba u športu.
Članak 14.
O ostvarenju programa i utrošenim sredstvima korisnici su dužni podnijeti izvješće
Zajednici najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. Ta obveza bit će utvrđena i ugovorom iz članka
12. ovoga Pravilnika.
Izvješće treba sadržavati:
• Opis izvršenog programa;
• Financijski pregled ukupnih sredstava utrošenih za realizaciju prihvaćenog programa;
• Preslike plaćenih računa i obračun troškova sa specifikacijom sredstava Zajednice;
• Dokaze o izvršenim uplatama klubovima (programi koji se financiraju putem gradskih saveza);
• Popratnu dokumentaciju vezanu uz izvršeni program.
V. Završna odredba
Članak 15.
Tumačenje ovog Pravilnika daje Izvršni odbor Zajednice.
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2012.
godine.
Ur. broj: 09/11
U Zadru, 15. prosinca 2011. godine
Predsjednica
Snježana Jurinić
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