ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA SISKA
Trg grada Heidenheima 1,
44 000 Sisak

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA SUFINACIRANJE
PROGRAMA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO U PODRUĈJU SPORTA
GRADA SISKA ZA 2016. GODINU
U 2. AKTIVNOSTI ZAJEDNICE:
- REDOVITA DJELATNOST UDRUGA-

Datum objavljenog Poziva: 29. rujan 2016. godine
Rok za dostavu Prijava: 28. listopad 2016. godine

SADRŽAJ:
1. Javni poziv
2. Upute za Prijavitelje
3. Obrasci za podnošenje Prijava

Sisak, 29. rujan 2016. godine

Temeljem članka 76. Zakona o sportu (NN broj 71/06, 150,08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13,
85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijma, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge te odredbama
Strategije i kriterija raspodjele sredstava u sportu grada Siska, Zajednica sportskih udruga
grada Siska objavljuje:

JAVNI POZIV
za sufinanciranje Programa od interesa za opće dobro u podruĉju sporta grada Siska za
2016. godinu u 2. aktivnosti Zajednice:
- Redovita djelatnost udruga -

I
U Proračunu grada Siska za 2016. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje i
potporu Programa sportskih klubova – udruga te ostalih sportskih manifestacija i aktivnosti
namijenjenih zadovoljavanju Programa od interesa za opće dobro u podruĉju sporta
grada Siska.
Predviđeni dodatni iznos ukupnih sredstava koja će biti na raspolaganju u Proračunu
grada Siska za sufinanciranja Programa od interesa za opće dobro u području sporta u 2016.
godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti sportskim
udrugama utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Siska na sjednici održanoj 10. lipnja 2016.
godine, a temeljem Prijedloga za povećanjem iznosa sredstava za realizaciju programskih
aktivnosti Zajednice sportskih udruga grada Siska.
Za sufinanciranje projekata i programa u okviru ovog Javnog poziva, a temeljem
Odluke Gradskog vijeća grada Siska od dana 10. lipnja 2016. godine, predviđaju se sredstva
za potrebe realizacije Programa redovite djelatnosti udruga unutar Programa javnih
potreba u sportu Grada Siska za 2016. godinu u iznosu od
300.000,00 kuna
(slovima: tristotisućakuna i 00/00 lipa).

II
Sredstva su namjenjena provedbi slijedećih programa:
2. AKTIVNOST ZAJEDNICE: REDOVITA DJELATNOST UDRUGA
-

pokrivanje osnovnih troškova natjecanja
ostali troškovi realizacije programa u smislu unapređenja
sportsko materijalnih uvjeta rada u sportskim udrugama

III
Na ovaj Javni poziv se mogu javiti sportske udruge – klubovi koji su članovi
Zajednice sportskih udruga grada Siska, a čiji su Programi uvršteni u Financijski plan
Zajednice sportskih udruga grada Siska za 2016. godinu za realizaciju Programa redovite
djelatnosti udruga unutar 2. aktivnosti Zajednice, a za potrebe realizacije Programa javnih
potreba u sportu Grada Siska za 2016. godinu, temeljem Strategije i kriterija raspodjele
sredstava u sportu grada Siska te formalno i suštinski ispravne Prijave na Javni poziv
Zajednice za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području sporta
grada Siska za 2016. godinu objavljenog 29. sijeĉnja do 29. veljaĉe 2016. godine.
Udruge koje se javljaju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati opće i posebne uvjete koje su
detaljno obrazloženi u Uputama za Prijavitelje.
IV
Prijave, isključivo ispunjene računalom, podnose se na posebnim obrascima:
1. Opći obrazac
2. Programski obrazac
(Isti će biti objavljeni na mrežnim stranicama Zajednice: www.zsugs.hr)
V
Sa svim korisnicima kojima će ovim Javnim pozivom biti odobrena financijska
sredstva za realizaciju Programa unutar Redovite djelatnosti za 2016. godinu, Zajednica
sportskih udrga grada Siska će sklopiti Dodatak Ugovoru za sufinanciranje programa.
VI
Javni poziv otvoren je za prijavu Programa ili projekata 30 dana od dana javnog
objavljivanja.
Rok za podnošenje Prijava u Zajednicu sportskih udgura grada Siska, neovisno kojim
putem se dostavljaju (poštom ili osobno), istječe dana 28. listopada 2016. godine, ukoliko u
Uputama za Prijavitelje nije navedeno drugačije.
Procjenu pristiglih prijava će, u formalnom, ali i sadržajnom smislu izvršiti
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva.
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva je nezavisno stručno ocjenjivačko tijelo
kojega osniva te njegove članove imenuje Davatelj financijskih sredstava (Izvršni odbor
Zajednice).
Prilikom donošenja Odluke o imenovanju članova Povjerenstva, Davatelj financijskih
sredstava vodit će računa o njihovoj stručnosti, poznavanju djelovanja udruga u određenom
području, nepristranosti i spremnosti za stručno i objektivno ocjenjivanje.

VII
Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz Uputa za Prijavitelje, koje su nepotpune,
pogrešno ispunjene, pristignu izvan roka ili u Prilogu nemaju traženu dokumentaciju neće se
razmatrati.
Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih Prijava u odnosu na formalne uvjete
Javnog poziva, Povjerenstvo izrađuje Popis svih Prijavitelja koji su zadovoljili formalne
uvjete čije se Prijave, stoga, upućuju na procjenu kvalitete i ispunjavanja sadržajnih uvjeta
Natječaja, kao i Popis svih Prijavitelja koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja sa
razlozima odbijanja te će iste Davatelj financijskih sredstava objaviti na svojim mrežnim
stranicama (www.zsugs.hr) u roku ne dužem od 8 (osam) dana od isteka roka za Prijavu na
Javni poziv.

VIII
Pravo Prigovora:
Prijavitelj koji smatra da razlozi odbijanja njegove Prijave nisu u skladu sa
objavljenim Natječajem ima pravo Prigovora Izvršnom odboru Zajednice u pisanom obliku u
roku od 8 (osam) dana od dana objave Popisa na mrežnim stranicama Zajednice.
Isti Prigovor ponovno razmatra Povjerenstvo i prosljeđuje Izvršnom odboru Zajednice
na konačnu Odluku u roku ne dužem od 14 (četrnaest) dana.
Prigovor ne odgađa daljnju provedbu natječajnog postupka.

IX
Upute za Prijavitelje su u Privitku ovog Javnog poziva, kao i potrebni obrasci.

U Sisku, 29. rujan 2016. godine

Predsjednik:
Marko Krička, v.r.

