SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA PULE
Na temelju odredbi Zakona o sportu (NN, 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13,
85/15 i 19/16-ispravak) Zakona o Udrugama (NN, 74/14, 110/15), Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za
opće dobro koje provode udruge (NN, 26/15) Zakona o financijskom poslovanju i
računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, 12/14), Pravilnika o sufinanciranju ostalih
sportskih programa Udruga na području Grada Pule-Pola, te članka 17. Statuta
Sportske zajednice Grada Pule, Izvršni odbor Sportske zajednice Grada Pule dana 19.
siječnja 2022. godine, donosi

JAVNI POZIV
za sufinanciranje ostalih sportskih programa Udruga na
području Grada Pule
I
Sportska zajednica Grada Pule dodjeljuje potpore malih vrijednosti za provedbu
manjih projekata, aktivnosti i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode
udruge na području Grada Pula-Pola, iz područja sporta i to:
-

-

za nepredviđene aktivnosti koje, iz opravdanih razloga, nisu bile planirane u
godišnjem planu udruge i financijskom planu Sportske zajednice Grada
Pule,
za aktivnosti planirane godišnjim planom udruge i financijskim planom
Sportske zajednice Grada Pule za koje se tijekom godine utvrdi da za njih
nisu planirana dovoljna sredstva.

Potpore malih vrijednosti mogu se dodijeliti jednokratno tijekom proračunske
godine.
II
Financijska sredstva za 2022. godinu planirana za potpore malih
vrijednosti mogu se dodijeliti po pojedinom programu u ukupnom godišnjem iznosu:
- od najmanje 1.000,00 kuna do najviše 20.000,00 kuna.

III
Udruga podnosi prijavu, sukladno ovom Javnom pozivu, Sportskoj zajednici
Grada Pule.

IV
Sredstva za potpore malih vrijednosti, sukladno ovoj Odluci, planirana su u
financijskom planu Sportske zajednice Grada Pule za 2022. godinu u ukupnom iznosu
od 100.000,00 kuna.
V
Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti otvoren je do 31. prosinca 2022.
godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za pojedinu
namjenu.
Rok za podnošenje prijava, sukladno ovom Javnom pozivu, je do 31. prosinca
2022. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za tu
namjenu. U trenutku iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava na mrežnoj
stranici www.szgpu.hr objavit će se Obavijest o zatvaranju Javnog poziva u tom dijelu.
VI
Prijave za financiranje potpora malih vrijednosti se, razmjerno iznosu sredstava
koje je za tu namjenu Sportska zajednica Grada Pule planirala dodijeliti pojedinoj
udruzi, dostavljaju na propisanom obrascu opisa projekta, koji je zajedno s Uputama
za prijavitelje, dostupan na mrežnim stranicama www.szgpu.hr.
Prijave se dostavljaju u papirnatom i elektronskom obliku.
Obrazac mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe podnositelja prijave i
ovjeren pečatom udruge.
VII
U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku
predaje se osobno ili putem preporučene pošiljke na adresu: Sportska zajednica
Grada Pule, 52100 Pula, Marsovo polje 6.
Na omotnici prijave mora biti naznačeno: „Ostali sportski programi – javni
poziv“.
Istovjetna Prijava, nepotpisana i neovjerena (Obrazac opisa projekta), podnosi
se i u elektronskom obliku slanjem na e-mail adresu sportska-zajednicapule@inet.hr.

VIII
Odluke o dodjeli financijskih sredstava, nakon provedenog postupka provjere
formalne valjanosti podnesenih prijava te procjene usklađenosti ciljeva projekata s
općim ciljevima i ciljevima razvoja prioritetnog područja od strane Povjerenstva
donosi Izvršni odbor u pravilu u roku 15 dana od dana zaprimanja prijave.

IX
Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju
pravo podnijeti prigovor u roku 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o
nemogućnosti dodjele potpore male vrijednosti.
Prigovor se može podnijeti na natječajni postupak. Prigovor koji se ne odnosi
na natječajni postupak, nadležno tijelo će odbaciti.
Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom
pozivu.
X
Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno podnesene, te koje u cijelosti
zadovoljavaju propisane uvjete.
XIV
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv, vezano za financiranje potpora malih
vrijednosti, mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu
elektronske pošte: sportska-zajednica-pule@inet.hr ili na broj telefona: 052/212946
(radnim danom od 09:00 do 15:00).
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Sportska
zajednica Grada Pule ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja,
partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.
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