Na temelju čl. 76. Zakona o sportu (Narodne novine, br. 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15,
19/16 – ispravak i 98/19) , čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15) i čl.
46. Statuta Sportske zajednice Općine Medulin (pročišćeni tekst od 03.08.2015.), Izvršni odbor Sportske
zajednice Općine Medulin na svojoj 15. redovnoj sjednici održanoj elektroničkim putem 15.01.2021.
godine, donosi:

ODLUKU
o raspisivanju Javnih natječaja za raspodjelu sredstava iz programskih
područja Sufinanciranje programa klubova, Sufinanciranje stručnog
rada u klubovima i Sufinanciranje sporta osoba sa invaliditetom za
2021. godinu
I.
Ovom odlukom raspisuju se Javni natječaji i utvrđuju iznosi sredstava namijenjenih
programskim područjima Sufinanciranje programa klubova za 2021. godinu, Sufinanciranje
stručnog rada u klubovima za 2021. godinu i Sufinanciranje sporta osoba sa invaliditetom za
2021. godinu, kako slijedi:
- Točka 5.1. Financijskog plana SZOM za 2021. godinu – Sufinanciranje programa klubova –
ukupno 850.000,00 kn.
- Točka 5.2. Financijskog plana SZOM za 2021. godinu – Sufinanciranje stručnog rada u
klubovima – ukupno 225.000,00 kn.
- Točka 5.4. Financijskog plana SZOM za 2021. godinu – Sufinanciranje sporta osoba sa
invaliditetom – ukupno 60.000,00 kn.
Navedeni iznosi su temeljeni na Programu javnih potreba u sportu Općine Medulin za
2021. godinu i Financijskom planu SZOM za 2021. godinu i podložni su izmjenama ovisno o
eventualnim izmjenama i dopunama Programa odnosno slijedno Plana posebno u vidu
proračunskih nestabilnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.
II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog natječaja za
sufinanciranje programa klubova u 2021. godini, Javnog natječaja za sufinanciranje stručnog
rada u klubovima u 2021. godini i Javnog natječaja za sufinanciranje programa klubova u sportu
osoba s invaliditetom u 2021. godini odnosno prema važećim odredbama Pravilnika o
kriterijima vrednovanja rezultata i programa sportskih udruga članica SZOM (od prosinca 2017.)
i Pravilnika o sufinanciranju rada stručnih kadrova u sportskim udrugama Općine Medulin

(pročišćeni tekst od 27.12.2019.) kao i odredbama Pravilnika o kategorizaciji članici SZOM (od
27.12.2019.).
III.
Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. Važeće Pravilnike o sufinanciranju programa,
2. Tekst javnih natječaja,
3. Obvezne obrasce potrebne za prijave.
IV.
Javni
pozivi
se
objavljuju
na
mrežnim
stranicama
SZOM
(www.sportskazajednicamedulin.hr) i dostavljaju svim punopravnim članicama SZOM na
službene adrese elektronske pošte.
V.
Izvršni odbor SZOM nadležan je za donošenje svih konačnih odluka u svezi postupka
odnosno Natječaja.
Za postupak provedbe Natječaja IO SZOM imenovat će Povjerenstvo za otvaranje,
pregled i ocjenu prijava na Natječaje za 2021. godinu.
Članovi Povjerenstva raditi će sukladno procedurama navedenim u Pravilnicima SZOM
koji uređuju programska područja određenih natječaja.
VI.
Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja odnosno bodovanja prijava, Izvršni odbor
SZOM donosi odluke o dodjeli financijskih sredstava.
Na temelju Odluka iz stavka 1. ove točke SZOM će se udrugom članicom sklopiti
pojedinačne ugovore o sufinanciranju zasebno za svako programsko područje za koje je članica
ostvarila pravo na sufinanciranje.
Udruge koje se prijavljuju na natječaje dužne su u sklopu popratne dokumentacije
dostaviti izvješće o radu i aktivnostima u 2020. godini.
VII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Medulin, 15.01.2021.
Predsjednik SZOM
Bruno Radošević, v.r.

