SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE MEDULIN sa sjedištem u Medulinu, Centar 223, 52203 Medulin, OIB:
89459278212, RNO: 0326803 koju zastupa predsjednik Bruno Radošević, kao davatelj financijske
potpore (u nastavku teksta: Sportska zajednica Općine Medulin)
i
_____________________ sa sjedištem u _________, _________________, OIB _______, RNO:
______ zastupan po predsjedniku _____________, kao korisnik financijske potpore (u nastavku
teksta: Udruga) dana______________ sklapaju

UGOVOR
O SUFINANCIRANJU PROGRAMA KLUBA _______________ ZA 2022. GODINU/STRUČNOG RADA U
KLUBU___________ ZA 2022. GODINU/SPORTA OSOBA SA INVALIDITETOM ZA 2022. GODINU

Članak 1.
Stranke potpisnice ovog Ugovora suglasne su da je Sportska zajednica Općine Medulin
objavila Javni natječaj za raspodjelu sredstava po programskim područjima iz Programa javnih
potreba u sportu Općine Medulin za 2022. godinu te da je nakon pozitivne ocjene i bodovanja od
strane Povjerenstva za ocjenu, Izvršni odbor Sportske zajednice Općine Medulin donio Odluku o
sufinanciranju u 2022. godini.
Članak 2.
Ovim Ugovorom definiraju se prava i obveze potpisnika vezano za sufinanciranje realizacije
odobrenog Programa udruzi____________________ u 2022. godini.
Članak 3.
Stranke potpisnice suglasne su da će Sportska zajednica Općine Medulin, Program_________
sufinancirati Udruzi____________________ u 2022. godini u iznosu od ___________ kuna.
Članak 4.

Sredstva iz
prethodnog
članka će biti
isplaćena na
IBAN Udruge
broj:
HR________
_______
otvoren u
__________
_______
sukladno
sljedećoj
dinamici:

SIJEČANJ

VELJAČA

OŽUJAK

TRAVANJ

SVIBANJ

LIPANJ

SRPAN

KOLOVOZ

RUJAN

LISTOPAD

STUDENI

PROSINAC

UKUPNO

Članak 5.
Kontrola ostvarivanja ugovornih obveza izvršit će se putem stručnih službi Sportske zajednice
Općine Medulin.
Udruga je u obvezi voditi precizno i redovito računovodstvo vezano uz provedbu programa
sufinanciranja.
Sportska zajednica Općine Medulin zadržava pravo kontinuiranog praćenja izvršavanja
programa vezanih na sufinanciranje sukladno ovom Ugovoru te obvezama koje proizlaze iz nadležnih
Pravilnika Sportske zajednice Općine Medulin.
Za preispitivanje financija i troškova u bilo koje vrijeme trajanja financiranja Sportska
zajednica Općine Medulin može obaviti terensku kontrolu i izvršiti provjeru dokumentacije o
namjenskom korištenju financijskih sredstava te je Udruga korisnica sredstava dužna omogućiti uvid
u dokumentaciju ovlaštenom predstavniku Sportske zajednice Općine Medulin.
Članak 6.
Udruga se obvezuje dostaviti Sportskoj zajednici Općine Medulin:
1. opisno izvješće o realiziranom programu i
2. financijsko izvješće o utrošenim sredstvima za realizaciju programa iz članka 2. ovog Ugovora
najkasnije do 20. veljače 2023. godine ili do zadnjeg dana roka za predaju prijava za 2023. godinu
ako je isti ranije od tog datuma.
Članak 7.
Financijsko izvješće iz prethodnog članka dostavlja se na sljedeći način:
opisno programsko izvješće o radu iz prethodnog članka dostavlja se na propisanom obrascu.
U prilogu financijskom izvješću moraju biti dostavljeni:
- za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i
Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu;
- za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni
novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji
financijski izvještaj i primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu.
-

Članak 8.
U slučaju ne podnošenja financijskih izvješća uskratit će se daljnja isplata sredstava, odnosno
zatražiti povrat već isplaćenih sredstava koja će Udruga morati uplatiti na račun Sportske zajednice
Općine Medulin najkasnije u roku 15 dana od dana kad je povrat sredstava zatražen.
Članak 9.
Sredstva kojima Sportska zajednica Općine Medulin sufinancira program Udruge iz članka 2.
Ugovora, namjenska su i mogu se koristiti isključivo za pokrivanje troškova i u iznosima definiranim
financijskim planom odnosno odredbama Pravilnika.
Članak 10.
Ako visina stvarno utrošenih sredstava na temelju uvida u račune Udruge bude niža od iznosa
odobrene potpore, odnosno ukoliko Udruga ne može u potpunosti opravdati rashode za odobreni

iznos potpore temeljem vjerodostojnih isprava, isplatit će se samo stvarno utrošeni, odnosno
ispravama opravdani iznos.
Članak 11.
Udruga se obvezuje pravodobno izvijestiti Sportsku zajednicu Općine Medulin o eventualnim
objektivnim smetnjama tijekom realizacije aktivnosti koje onemogućuju ili bitno mijenjaju opseg,
vrstu planiranih aktivnosti, izvršenje u ugovorenom roku ili izvršenje u planiranim stavkama
proračuna.
Članak 12.
Udruga može, na temelju pisanog zahtjeva, zatražiti anticipiranu isplatu sredstava za redovan
rad. U tom slučaju Udruga je dužna obrazložiti zahtjev i dostaviti odluku tijela koje je donijelo odluku.
Zahtjev Udruge predlaže se na razmatranje Izvršnom odboru Sportske zajednice Općine
Medulin, a ukoliko je zahtjev žuran i nije u pripremi sjednica Izvršnog odbora o istome odlučuje
Predsjednik Sportske zajednice Općine Medulin uz izvješćivanje Izvršnog odbora na sljedećoj sjednici.
Za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19 Predsjednik Sportske zajednice Općine
Medulin samostalno određuje dinamiku isplate izvan one predviđene ovim Ugovorom ukoliko za isto
postoji potreba te Udruga na to pristaje potpisom ovog Ugovora.
Članak 13.
Ako Sportska zajednica Općine Medulin utvrdi da:
- je Udruga nenamjenski koristila sredstva,
- Udruga nije izvršila aktivnosti u ugovorenom roku,
- Udruga nije podnijela odgovarajuća izvješća u roku i sa sadržajem određenim ovim ugovorom,
- Udruga ne omogućava Sportskoj zajednici Općine Medulin i Općini Medulin nadzor nad namjenskim
korištenjem sredstava financijske potpore ovog Ugovora,
obustavit će daljnju isplatu, a Udruga će biti dužna vratiti primljena nenamjenski utrošena ili
neutrošena sredstva uz obračunate zakonske zatezne kamate.
Nenamjenskim korištenjem smatrat će se svako odstupanje od uvjeta predviđenih Ugovorom
i Pravilnikom.
Članak 14.
Sportska zajednica Općine Medulin preporučuje da korisnici sredstava sufinanciranja
programa u svojim marketinškim aktivnostima, izjavama medijima i slično ističu da se program
sufinancira sredstvima Općine Medulin putem Sportske zajednice Općine Medulin.
Članak 15.
Sportska zajednica Općine Medulin ima pravo uskratiti ili umanjiti isplatu sredstava
definiranih ovim ugovorom ako Općinsko vijeće Općine Medulin utvrdi umanjenje sredstava
izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Medulin te shodno tome dođe do
umanjenja sredstava u Financijskom planu Sportske zajednice Općine Medulin, u kojem slučaju će se
sa Udrugom sklopiti Aneks Ugovora.
Sportska zajednica Općine Medulin i u slučaju povećanja sredstava Programa javnih potreba
u sportu Općine Medulin potpisuje sa Udrugom Aneks ugovora kojim se definira iznos povećanja
predviđenih sredstava po programu i uvjeti te dinamika isplate sredstava.

Članak 16.
Mogući sporovi iz ovog Ugovora rješavat će se sporazumno, a ako to neće biti moguće
ugovara se nadležnost mjesno i stvarno nadležnog suda za Sportsku zajednicu Općine Medulin.
Članak 17.
Ovaj je Ugovor sačinjen u tri (3) istovjetna primjerka od kojih svaka stranka potpisnica
zadržava po jedan (1) primjerak, a jedan (1) primjerak se dostavlja u Upravni odjel za opću upravu i
društvene djelatnosti Općine Medulin.
Članak 18.
Ugovorne stranke razumiju odredbe ovog Ugovora te ga u znak prihvaćanja vlastoručno
potpisuju.

Medulin, __________2022. godine

SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE MEDULIN
Predsjednik

Bruno Radošević

UDRUGA:
Predsjednik:

