Zajednica športskih udruga grada Orahovice
Franje Gavrančića 6 33515 Orahovica
Fax: 033/673125
Mob : 098503634
MB : 4240758
OIB : 69435474133
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E-mail : grabovacantun@gmail.com

Odlukom o financiranju nužnih rashoda i izdataka Grada Orahovice, povjerenik
Vlade RH uvrstio je i sport za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine. Predviđena
sredstva za financiranje sportskih udruga iznose 300.000,00 kuna.
Upravni odbor ZŠUGO, na sjednici održanoj 15.04.2021., donio je jednoglasnu
odluku da će gore navedena financijska sredstva dodijeliti izravno udrugama bez
objavljivanja javnog poziva i to u skladu s Uredbom Vlade RH o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobre koje
provode udruge, a prema članku 6, stavak 3 iste, koji glasi: financijska sredstva, bez
objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju se izravno samo u opravdanim i iznimnim
slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u
suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni
natječajni postupak i problem je moguće riješiti izravnom dodjelom financijskih sredstava.
Nakon što Grad sklopi ugovor sa Zajednicom i doznači sredstva, Zajednica će sa
svim članicana Zajednice također sklopiti ugovore o korištenju sredstava, a prihvatljivi
troškovi su:
- Troškovi najma sportskih igrališta za treniranje i organizaciju natjecanja na
prostoru grada Orahovice
-

Troškovi sudaca, delegata i službenih osoba za organizaciju domaćih natjecanja

- Troškovi putovanja, prijevoza i smještaja za odlazak na službena natjecanja
-

Registracija igrača i članarina savezima, kotizacije savezima, liječnički pregledi,
startnine
Troškovi sportske opreme

-

Trošak plaća stručnih osoba i trenera

-

Troškovi promocije, reklame

-

Trošak potrošnog uredskog materijala

-

Troškovi licenciranja trenera i službenih osoba

-

Naknada prema pozitivnim zakonskim propisima

-

Ukupni zbroj prihvatljivih troškova umanjuje se za ukupno prikupljene
članarine od registriranih natjecatelja za cijelu godinu.

Također na navedenoj sjednici Upravnog odbora odlučeno je da se od klubova zatraže
slijedeći podaci:
1. godina osnivanja kluba
2. popis članova udruge
3. ispis regristriranih natjecatelja iz granskog saveza

4. broj kategorija u natjecanju s izlistanim tablicama liga u kojima se trenutno
5.

6.
7.
8.

natječu iz kojih će biti vidljivo, tko su im suparnici i koliko klubova se natječe
klubovi koji se takmiče turnirski dužni su dostaviti podatke na kojim su
natjecnjima-turnirima ove godine već sudjelovali odnosno imaju plan
sudjelovati
Ostvareni rezultati u protekloj natjecateljskoj sezoni na službenim natjecanjima
Kopiju financijskog izvještaja neprofitne organizacije predane u FINA-u
Svi klubovi trebaju dostaviti predviđeni plan troškova za djelovanje u periodu
od 01.01. - 30.06.2021. godine u skladu s prihvatljivim troškovima

Tražene podatke dostaviti na adresu ZŠUGO, Franje Gavrančića 6 do 27.04.2021. godine.
Dostaviti članicama ZŠUGO svima od 1-15
Orahovica, 16. 04. 2021. godine
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