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1. OPIS PROBLEMA ČIJEM SE RJEŠAVANJU ŽELI DOPRINIJETI OVIM 

NATJEČAJEM 

 

Grad Samobor posjeduje bogatu sportsku tradiciju, osobito kada su u pitanju programi treninga 

i natjecanja sportaša. 

Prijedlogom programa Javnih potreba u sportu grada Samobora postavljeno je nekoliko 

programskih ciljeva: 

1. Ulaganje u razvoj mladih sportaša 

2. Unaprjeđenje postojeće sportske kvalitete koja doprinosi promidžbi grada Samobora. 

 

Kako bi se realizirali svi programi djelovanja i zadržala postojeća kvaliteta u sportu grada 

Samobora potrebno je provesti natječaj za prikupljanje prijedloga programa i projekata u 

programskim cjelinama:„Trening i natjecanje sportaša i specifični programi.“ 

Kroz osnovne programe sporta planira se trening i priprema sportaša za natjecanja te 

organizacija i sudjelovanje u sustavu domaćih natjecanja.   

Kroz specifične programe podržavaju se pretežno slabije razvijeni klubovi sezonskog 

natjecateljskog sustava i nove udružene članice u programu. 

 

2. OPĆI I POSEBNI CILJEVI NATJEČAJA 

 

- Opći cilj ovog Natječaja je dostava programa sportskih udruga grada Samobora kojima će 

omogućiti provođenje sportskih programa treninga i natjecanja u sportskim klubovima grada. 
 

3. PROGRAMSKA PODRUČJA NATJEČAJA 

 

Projektne aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta života djece, mladeži i svih građana grada 

kroz provođenje sportskih aktivnosti kao i osoba s invaliditetom, a koje su usmjerene na sljedeća 

prioritetna područja:  

 

- Trening i natjecanja sportaša i specifični programi – prihvatljivi su oni programi 

koji za cilj imaju okupiti što veći broj sportaša u organizirani sustav treniranja i 

natjecanja i omogućiti sportašima sudjelovanje na sportskim natjecanjima 

-  

4. UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA I PLANIRANI IZNOSI PO PROGRAMSKIM 

PODRUČJIMA 

 

Sredstva za sufinanciranje Programa Javnih potreba u športu grada Samobora za 2022. godinu 

osigurana su u proračunu Grada Samobora za 2022. godinu (Gradsko vijeće sjednica od 28. 

listopada 2022.) u ukupnome  iznosu 800.000,00 kuna, po područjima i iznosima kako slijedi: 

 

- Trening i natjecanja sportaša – 800.000,00 kn  

Programi koji se mogu sufinancirati su oni koji su započeli s provedbom 1. siječnja 2022. 

godine te će završiti do 31. prosinca 2022. godine. 
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5. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI 

 

- Pravo podnošenja prijave programa imaju sportski klubovi i udruge, odnosno sve 

pravne ili fizičke osobe koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati sportsku 

djelatnost uz uvjet da imaju sjedište odnosno prebivalište u gradu Samoboru 

- Prijavitelj mora biti upisan u Registar udruga Republike Hrvatske, u Registar 

neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, kao i u Registar sportskih djelatnosti 

- Prijavitelj je udruga čije je primarno djelovanje usmjereno na područje grada Samobora 

i da djeluju na području grada Samobora najmanje dvije godine i članica je 

Samoborskog športskog saveza najmanje dvije godine 

- Prijavitelj je udruga koja vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu sa 

zakonskim propisima 

- Prijavitelj je udruga koja je član gradskog, županijskog  i nacionalnog sportskog saveza 

odnosno odgovarajuće udruge udružene u Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski 

paraolimpijski odbor,  ukoliko isti postoje 

- Prijavitelj je osigurao ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenoga 

programa/aktivnosti 

- Prijavitelj je udruga u kojoj se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne ososbe u 

udruzi 

- Prijavitelj je udruga koja će za prijavljeni program osigurati sredstva za sufinanciranje 

i iz ostalih izvora 

- Prijavitelj je udruga koja uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te druga davanja prema državnom proračunu 

i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

Da bi prijava i program udruge mogao biti uvršten u Program javnih potreba u sportu predlagatelj 

mora zadovoljavati uvjete propisane pozivom te dostaviti dokumentaciju koja se po istima traži.  

 

Opći uvjeti - obavezna dokumentacija: 

 

1. Obrazac o općim podacima -opći obrazac 

2. Troškovnik programa 

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 

4. Obrazac izjave o istinitosti i točnosti podataka 

5. Obrazac suglasnosti 

6. Presliku dokumenta kojom se dokazuje stručna osposobljenost osoba koje će realizirati 

prijavljeni program (diplome i potvrde o stručnoj osposobljenosti i licence za trenere) 

7. Kopija zapisnika sa zadnje sjednice Skupštine  
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 Pravo prijave na Natječaj nemaju: 

 

• ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu 

o sportu kao pravne osobe 

• udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija 

• strukovne udruge čiji rad/djelatnost nije direktno ili indirektno vezana za sport 

• udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz Programa javnih 

potreba u sportu grada Samobora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući 

od godine u kojoj su provodile projekt) 

• udruge koje su u stečaju 

• udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka 

• udruge u čijem sastavu je odgovorna osoba prijavitelj protiv koje se vodi kazneni postupak  

 

6. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI KOJE ĆE SE SUFINANIRATI JAVNIM POZIVOM 

 

A) TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA 

 

1. program sportske škole, (program sportske obuke mladih-početnici) 

2. programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija 

3. program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta  

 

B) NOSITELJI SPORTSKE KVALITETE 

 

1.program sportske škole, (program sportske obuke mladih-početnici) 

2.programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija 

3.program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta   

 

Prijavitelj mora imati planirane i druge izvore financiranja (najmanje u iznosu od 20% od 

ukupno planiranog troška programa) koji će djelomično osigurati održivost provođenja programa. 

Prijavitelj koji prijavljuje program odgovoran je za njegovu provedbu i izvještavanje. 

 

7. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI NATJEČAJEM 

 

Prihvatljivi izravni troškovi koji će se financirati ovim natječajem su troškovi neposredno 

povezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloženog programa ili projekta kao što su: 

 

− troškovi najma dvorane, održavanja sportskih terena, troškovi režija, sportskih objekata za 

održavanje treninga i natjecanja sportaša 

− troškovi stručnog rada trenera i sportskih djelatnika za provođenje programa 

− troškovi natjecanja – kotizacija, članarina, troškovi sudaca, troškovi delegata, troškovi 

službenih osoba na natjecanjima, troškovi prijevoza, troškovi opreme za provođenje 

treninga 
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− izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima programa ili projekta, izvoditeljima iz 

udruge i/ili vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provedbi projekta  

− troškovi komunikacije (troškovi telefona, interneta i sl.) koji moraju biti specificirani, 

− troškovi nabavke opreme nužne za provedbu projekta/programa koja mora biti 

specificirana po vrsti i iznosu. 

 

Prihvatljivi neizravni troškovi programa: 

− ostali troškovi provedbe programa su i neizravni troškovi koji su vezani i nužni za provedbu 

programskih aktivnosti: troškovi prehrane korisnika programa  

− ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa ili projekta (najam 

vozila, leasing i sl. za prijevoz sportaša, trenera i službenih osoba). 

 

Prihvatljivi neizravni troškovi sveukupno ne smiju biti viši od 20% ukupne vrijednosti 

sredstava koje se dodjeljuju za realizaciju programa. 

Samoborski športski savez sufinancirat će troškove koji su navedeni kao prihvatljivi u 

Uputama za prijavitelje. 

 

8. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROGRAMA 

 

 U neprihvatljive troškove spadaju: 

− troškovi kamata na dug 

− kazne, financijske globe i troškovi sudskih sporova 

− doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema 

nacionalnom zakonodavstvu 

− plaćanje neoporezivih bonusa zaposlenima 

− bankovne pristojbe za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i druge 

pristojbe u potpunosti financijske prirode 

− troškovi koji su već bili financirani iz javnih izvora odnosno troškovi koji se u razdoblju 

provedbe projekta financiraju iz drugih izvora 

− kupnja rabljene opreme, strojeva i namještaja te kupnja vozila 

− troškovi uređenja poslovnog prostora 

− kupovina zemljišta ili građevina 

− doprinosi u naravi: nefinancijski doprinosi (robe ili usluge) od trećih strana koji ne 

obuhvaćaju izdatke za Korisnika 

− donacije u dobrotvorne svrhe 

− zajmovi drugim organizacijama ili pojedincima 

− ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja, jamstveni fondovi 

− drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima projekta. 

 

9. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU PROGRAMA 

 

Za prijavu na Natječaj prijavitelji moraju popuniti sve propisane natječajne obrasce.  
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Prijave koje nisu dostavljene na propisani način i ne sadrže svu dokumentaciju koja je 

propisana Javnim pozivom i uvjete propisane Uputama za prijavitelje neće biti uzete u daljnje 

razmatranje. 

 

Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu programa u tiskanom obliku je: 

 

- popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac Opći podaci iz tablica aplikacije (obrazac 

objavljen na mrežnoj stranici Samoborskog športskog saveza 

- troškovnik programa 

- popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog 

financiranja 

- popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka 

- popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac suglasnosti 

- dokaz o stručnoj osposobljenosti osoba – trenera za obavljanje sportskog 

programa. Potrebno je dostaviti diplome i potvrde o stručnoj osposobljenosti kao i 

licence za trenere 

- kopija zapisnika s zadnje sjednice Skupštine  

 

Ukoliko u Obrascu opisa programa prilikom popunjavanja nemate dovoljno mjesta za unos 

predviđenog teksa, navodi se napomena o dodatnom prilogu i privitku obrascu u doc. ili pdf. 

formatu.  

Navedeni privici sastavi su dio Obrasca prijave programa i dostavljaju se s Obrascem 

prijave putem e-pošte. 

Ako obrazac prijave programa sadrži nedostatke ili mu nedostaju podaci, prijava će se smatrati 

nevažećom. 

 

10. DATUM OBJAVE NATJEČAJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE 

 

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Samoborskog športskog saveza: 

http://www.samobor.hr/sportski-savez. 

Rok za prijavu na natječaj je od 7. studenog 2022. godine do 7. prosinca 2022. godine. 

Sve prijave poslane nakon 7. prosinca 2022. neće biti uzete u razmatranje. 

 

11. ADRESA I NAČINI DOSTAVE PRIJAVE PROGRAMA 

 

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u pisanom obliku (jedan 

izvornik). 

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce i dokumentaciju vlastoručno potpisane 

od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom udruge.  

Kompletnu natječajnu dokumentaciju u pisanom obliku potrebno je dostaviti preporučenom 

poštom, dostavom ili osobno na adresu: 

 

 

 

http://www.samobor.hr/sportski-savez
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 Prijedlozi za sufinanciranje programa predaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: 

 

SAMOBORSKI ŠPORTSKI SAVEZ 

Andrije Hebranga 26a, 10 430 Samobor 

“ JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA 

JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA SAMOBORA  

U 2022.GODINI – NE OTVARAJ ”. 

 

12. KOME SE OBRATITI UKOLIKO IMATE PITANJA 

 

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

na sljedeću adresu elektroničke pošte: nfleiss@samobor.hr i to najkasnije dva (2) dana prije isteka 

natječaja. 

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih 

koji su pitanja postavili. 

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može 

davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih 

u prijavi. 

 

13. PROCJENA PRIJAVA U ODNOSU NA FORMALNE UVJETE NATJEČAJA 

 

 Davatelj financijskih sredstava ustrojava posebno tijelo za provjeru formalnih uvjeta 

natječaja (dalje: Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta natječaja).  

 

Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta natječaja utvrđuje:  

− je li prijava dostavljena na javni poziv  u zadanome roku  

− jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci 

− je li dostavljena sva obvezna popratna dokumentacija 

− popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac Opći podaci iz tablica aplikacije (obrazac objavljen 

na mrežnoj stranici Samoborskog športskog saveza u sklopu tablice) 

− troškovnik programa 

− popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 

− popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka 

− popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac suglasnosti 

− dokaz o stručnoj osposobljenosti osoba – trenera za obavljanje sportskog programa. 

Potrebno je dostaviti diplome i potvrde o stručnoj osposobljenosti kao i licence za trenere 

− kopija zapisnika s zadnje sjednice Skupštine udruge 

mailto:nfleiss@samobor.hr
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Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava u odnosu na formalne uvjete natječaja, 

povjerenstvo izrađuje popis svih prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete, čije se prijave 

stoga upućuju na procjenu kvalitete, kao i popis svih prijavitelja koji nisu zadovoljili formalne 

uvjete natječaja. 

Također, davatelj će pisanim putem obavjestiti sve prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane 

uvjete o razlozima odbijanja njihove prijave. 

Prijavitelji koji nisu zadovoljili formalne uvjete natječaja mogu uložiti prigovor u roku od 3 

dana od primitka obavijesti (obavijest će biti poslana na e-mail adresu s koje je poslana prijava). 

O prigovoru odlučuje Izvršni odbor na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje formalnih uvjeta 

natječaja u roku od 3 dana od zaprimanja prigovora.  

Prigovor ne odgađa izvršenje navedenih odluka i provedbu Natječaja. 

 

14. POSTUPAK OCJENA PRIJAVA KOJE SU ZADOVOLJILE PROPISANE UVJETE 

NATJEČAJA  

 
Davatelj financijskih sredstava ustrojava Povjerenstvo za procjenu kvalitete/vrijednosti 

prijava. 

Svaka pristigla i zaprimljena prijava ocjenjuje se temeljem kriterija za vrednovanje programa 

u sportu grada Samobora. Povjerenstvo razmatra samo programe koji su udovoljili propisanim 

uvjetima Natječaja. Povjerenstvo ne smije biti u sukobu interesa, o čemu se mora potpisati posebna 

izjava. 

1. Prava iz Programa javnih potreba sporta grada Samobora sportski klubovi ostvarit će na osnovu 

stručno-programskih mjerila. Pri tome, bitan će utjecaj imati pokazatelj strukture aktivnosti, 

odnosno broj registriranih sportaša svih uzrasta (natjecatelji do uzrasta ml. kadeta, mlađi 

kadeti, kadeti, juniori, mlađi seniori i seniori), te broj kategoriziranih sportaša od I. do VI. 

kategorije te sportski rezultat ostvaren u proteklom periodu. 

2. Kod planiranja i programiranja sportova u okviru Programa javnih potreba u sportu grada 

Samobora u obzir će se uzeti specifičnost pojedinačnih sportova u odnosu na momčadske.  

3. Za kvalitetnije praćenje sportskog kluba u programu javnih potreba uz sportski rezultat, bitan 

će utjecaj imati obavezno postojanje svih dobnih kategorija unutar kluba, a koje su definirane 

pravilima nacionalne federacije pojedinog športa. 

4. Klubovi u pojedinačnim sportovima koji su u zadnjem olimpijskom ciklusu kroz programe 

detektirani kao sredine koje stvaraju vrhunske sportaše dodatno će se zaštiti. Podupirat će se 

klupske sredine koje stvaraju vlastite sportaše, a ne „kupovina kategoriziranih“ sportaša. 

5. Sportske priredbe od osobitog interesa za grad Samobor sufinancirat će se sukladno kvaliteti 

natjecanja i ukupno raspoloživim sredstvima u Planu sredstava za sufinanciranje programa 

javnih potreba u sportu grada Samobora za 2022. godinu. 

6. Samoborski športski savez obvezan je pridržavati se Nomenklature sportova i sportskih grana 

Hrvatskog olimpijskog odbora. 

7. Sufinanciraju se programi sportskih klubova ili udruga koji su članice u Nacionalnom 

sportskom savezu, a nacionalni savez treba biti član Hrvatskog olimpijskog odbora ili 

Hrvatskog paraolimpijskog odbora.  
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8. Klubovi moraju imati natjecatelje uključene u Nacionalne saveze iz članstva Hrvatskog 

olimpijskog odbora kao i Hrvatskog paraolimpijskog odbora. 

9. Klub treba imati trenera sa programom rada i sa stručnom kvalifikacijom. Treba imati najmanje 

tri termina za održavanje treninga, te najmanje dvije ekipe u mlađim dobnim skupinama 

(juniori, kadeti, mlađi kadeti ili limači). 

Logičnim slijedom dolazimo do parametra, a to je kategorizacija sportskih klubova po 

parametru kvalitete rada, naročito s mlađim kategorijama. 

 

Glede sufinanciranja programa sportskih klubova s pojedinih planskih pozicija, bitno je podijeliti 

sportske programe prema kriteriju kvalitete. 

 

15. NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA NA PRIJEDLOG ODLUKE O 

SUFINANCIRANJU PROGRAMA 

 

Svi prijavitelji čiji programi nisu prihvaćeni za sufinanciranje bit će obaviješteni u roku od 5 

dana od dana objave rezultata (obavijest će biti poslana poštom na adresu e-pošte s koje je poslana 

prijava) kao i o razlozima nefinanciranja njihovih programa. Prijavitelji čiji programi nisu 

prihvaćeni za sufinanciranje mogu uložiti prigovor Samoborskom športskom savezu u roku od 5 

radnih dana od dana primitka obavijesti o razlozima neprihvaćanja programa. Prigovor se može 

poslati putem e-pošte na adresu nfleiss@samobor.hr 

O prigovoru odlučuje Izvršni odbor Saveza u roku od 5 dana (pet) dana od zaprimanja 

prigovora. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka. 

 

16. POSTUPAK UGOVARANJA PROGRAMA 

 
Svi prijavitelji, čije su prijave ušle u postupak procjene i ocjenjivanja, biti će obaviješteni o 

donesenoj odluci o dodjeli financijskih sredstava projektima/programima u sklopu natječaja i 

potpisat će ugovore o sufinanciranju programa.  

Ugovore o sufinanciranju programa prijavitelji su obavezni potpisati najkasnije 30 (trideset) 

dana nakon objave rezultata. 

Samoborski športski savez će zatražiti povrat uplaćenih sredstava u slučaju ako prijavitelj 

nenamjenski potroši odobrena financijska sredstva ili ako na drugi način krši obveze proizašle iz 

Ugovora. Za svaku prenamjenu sredstava dodijeljenih od strane Samoborskog športskog saveza, 

sukladno ugovoru, potrebna je suglasnost Samoborskog športskog saveza. 

 

17. POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROGRAMA 

 

Samoborski športski savez će prema potrebi organizirati praćenje provedbe programa 

sufinanciranih na temelju Natječaja. Prijavitelji s kojima Samoborski športski savez potpiše 

Ugovor o sufinanciranju moraju dostaviti predviđena programska i financijska izvješća vezano na 

provedbu programa kao i izvješća o realizaciji jednokratnih programa s pravdanjem sredstava koje 

su dobili za realizaciju istog (račun i izvod za namjensko trošenje sredstava). 
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18. OKVIRNI KALENDAR NATJEČAJNOG POSTUPKA 

 

Objava natječaja – 7. studenog 2022. godine 

Rok za slanje prijava na natječaj  - 7. prosinca 2022. godine 

Rok za slanje pitanja vezanih uz natječaj – 5. prosinca 2022. godine 

Rok za provjeru propisanih uvjeta natječaja – 8. prosinca 2022. godine 

Rok za slanje obavijesti o zadovoljavanju propisanih uvjeta natječaja – 10. prosinca 2022. godine 

Rok za procjenu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja – 12. prosinca 2022. 

godine 

Rok za objavu odluke o sufinanciranju – 15. prosinca 2022. godine 

Rok za ugovaranje – 19. prosinca 2022. godine 

 

Samoborski športski savez zadržava pravo mogućnost ažuriranja ovog indikativnog kalendara. 

Obavijest o tome, kao i ažuriran kalendar, objavit će na mrežnoj stranici Samoborskog športskog 

saveza: http://samobor.hr/sportski-savez 

 

19. POPIS PRILOGA I NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE 

 
OBRASCI  

1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva 

2. Tekst javnog poziva  

3. Upute za prijavitelje 

4. Kriteriji za sudjelovanje u pozivu za prikupljanje prijedloga programa JP u sportu grada 

Samobora za 2022. godinu 

5. Troškovnik programa 

6. Izjava vezano za opis programa i proračuna programa 

7. Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka 

8. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 

9. Obrazac izjave o suglasnosti 

10. Obrazac Ugovora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


