Na temelju Odluke o raspisivanju Javnih natječaja za raspodjelu sredstava iz programskih područja
Sufinanciranje sportske rekreacije i Manifestacije u sportu za 2022. godinu od 30.03.2022., Izvršni odbor
Sportske zajednice općine Medulin raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje Manifestacija u sportu u Općini Medulin za 2022.
godinu
I.
Sportska zajednica općine Medulin poziva udruge koje su programski usmjerene na rad
po uvjetima koji se navode u ovom Natječaju da se prijave na sufinanciranje organizacije
manifestacija u sportu za 2022. godinu.
II.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju za sufinanciranje
programskog područja Manifestacije u sportu u 2022. godini, odnosno iznos koji će se temeljem
ovog natječaja moći dodijeliti sportskim udrugama (klubovima) je 40.000,00 kn.
III.
Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge na području Općine Medulin, čiji su ciljevi
i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba građana u području sporta, odnosno
aktivnosti usmjerene prema razvoju i promicanju sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje
dobiti. Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, Registar
neprofitnih organizacija i u Registar sportskih djelatnosti, koja se svojim statusom opredijelila za
obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i
ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.
Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih
ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom svaka prijava novog programa i/ili projekta
na javni natječaj bilo kojeg davatelja financijskih sredstava bit će odbijena, sukladno uvjetima
koje propisuje pojedini davatelj financijskih sredstava.
Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i
proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv korisnika financiranja, odnosno osobe
ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni postupak i
nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno
pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom
d) ove Uredbe ili uvjetima javnog natječaja.
Na javni natječaj mogu se javiti sve udruge koje ispunjavaju prethodno navedene opće
uvjete, uz dostavu Statuta udruge (samo ukoliko isti nije objavljen u elektronskom registru ili je
u postupku preregistracije u tom slučaju Povjerenstvo samo provjerava status udruge).

Sukladno Uredbi Povjerenstvo provjerava status pojedine udruge na temelju dostupnih
registara.
IV.
Prijave, isključivo ispunjene računalom, se podnose na posebnom obrascu:
1. Obrazac prijave na natječaj OP MAN_2022,
2. Obrazac prijave na natječaj MAN-1_2022.
Obrasce je potrebno poslati ovjerene od strane ovlaštene osobe udruge skenirane u
.pdf formatu.
Obrasce i prijavna dokumentacija ispunjava se i podnosi elektroničkim putem na mail:
predsjednik@sportskazajednicamedulin.hr.
Sukladno Izmjenama Uredbe Podnositelji prijave koja se podnosi u potpunosti na
elektronski način na zahtjev davatelja financijskih sredstava su dužni istome na uvid dostaviti
svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.
Ukoliko se želi dostaviti dokumentaciju i u papirnatom obliku (npr. zbog izbjegavanja
skeniranja obimne dokumentacije) dokumentacija će se moći predati u zatvorenoj omotnici s
naznakom: Sportska zajednica Općine Medulin, Centar 223, 52203 Medulin, „JAVNI NATJEČAJ
ZA SUFINANCIRANJE SPORTSKE REKREACIJE ZA 2022. – NE OTVARAJ“.
Predaja prijava u papirnatom obliku moguća je u prostorijama SZOM u dvorani Dr.
Mate Demarina na 1. katu kako slijedi:
- radnim danom od 19.04.2022. do 18.05.2022. od 16 do 18 sati
- na zadnji dan 19.05.2022. od 16 do 20 sati
(poželjna najava predaje dokumentacije na mail voditelj@sportskazajednicamedulin.hr).
Dostava poštom kao i dostava u pisarnicu Općine Medulin nije omogućena.
Sve dodatne informacije moguće je dobiti na mailu predsjednika Sportske zajednice
Općine Medulin predsjednik@sportskazajednicamedulin.hr ili na broj 098 335 801 –
predsjednik Sportske zajednice općine Medulin Bruno Radošević.
Obrasci za prijavu i ostala natječajna dokumentacija biti će objavljena na službenim
stranicama Sportske zajednice općine Medulin, www.sportskazajednicamedulin.hr i dostavljena
na službene adrese elektronske pošte punopravnih članica SZOM.
V.
Rok za podnošenje prijava Sportskoj zajednici Općine Medulin, istječe u četvrtak,
19.05.2022. u 20 sati za kad je predviđeno otvaranje prijava od strane Povjerenstva.

VI.
Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima, koje su nepotpune, pogrešno
ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

Medulin, 19.04.2022.
SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Bruno Radošević, v.r.

