
Temeljem čl. 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 

85/15), čl. 6. Uredbe o kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja programa javnih potreba u 

sportu, Sportska zajednica Opdine Medulin (u nastavku SZOM) raspisuje sljededi 

 

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE RADA STRUČNIH KADROVA 

 

I. 

Iz Programa javnih potreba u sportu Opdine Medulinza 2017. godinu osigurati de se, između ostalog i 

sredstva za financijsku potporu sufinanciranja rada stručnih kadrova u sportu. Predviđeni iznos 

ukupnih sredstava koji de biti na raspolaganju u proračunu SZOM za sufinanciranje rada stručnih 

kadrova u sportu u 2017. godini, odnosno iznos koji de se temeljem ovog natječaja modi dodijeliti 

sportskim udrugama (klubovima) je 200.000 kn. 

   Natječaj de radi zadovoljenja uvjeta o provedbenim kapacitetima iz Uredbe Vlade RH, provesti 

SZOM. 

                                                                                      II. 

                Na ovaj Natječaj se mogu javiti sve udruge (klubovi) sa sjedištem na području Opdine 

Medulin, čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba Opdine Medulin u 

području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti. 

                Udruge koje se javljaju na ovaj Natječaj moraju biti upisane u Registar udruga, Registar 

sportskih djelatnosti, moraju posjedovati RNO broj, dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje 

Statute s odredbama Zakona te podnijele zahtjev Uredu državne uprave u Istarskoj županiji za 

promjenu podataka u Registru te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno 

pridržavati se Pravilnika o sufinanciranju rada stručnih kadrova. 

 

                                                                                     III. 

                Svaka udruga (klub) prijavljuje se na natječaj koji de biti objavljen na službenim stranicama 

Opdine Medulin (www.medulin.hr).  Potrebno je priložiti svu dokumentaciju koja podupire uvijete iz 

Pravilnika o sufinanciranju rada stručnih kadrova. Svu dokumentaciju dostaviti u pisarnicu Opdine 

Medulin ili putem e-maila na adresu: tajnik@sportskazajednicamedulin.hr. 

 

                                                                                     IV. 

                S korisnicima kojima de biti odobrena financijska sredstva za 2017. godinu, Sportska 

zajednica de sklopiti Ugovor o sufinanciranju rada stručnih kadrova. 

 

                                                                                     V. 

 Natječaj de se objaviti u utorak, 04. travnja 2017. godine. Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim 

putem se dostavlja (elektronskom poštom ili osobno) predsjedniku SZOM-a, istječe u utorak 18. 

travnja 2017. godine.  

mailto:tajnik@sportskazajednicamedulin.hr


Procjenu pristiglih prijava de, u skladu sa kriterijima za sufinanciranje rada stručnih kadrova izvršiti 

Izvršni odbor SZOM. 

 

                                                                                   VI. 

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita 

na adresu elektronske pošte:nenad.seferagic@pu.ht.hr . 

 

 

                                                                                                                          Predsjednik SZOM: 

                                                                                                                            Nenad Seferagid  
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