
 
Zajednica športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije 

Izvršni odbor 
 

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU  

KOJI DOPRINOSI RAZVOJU SPORTA NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

ZA 2022. GODINU 

POPIS PRILOGA KOJI SE PRILAŽU PRIJAVI 

(služi kao pomoć udruzi koja se prijavljuje na natječaj da lakše složi dokumentaciju) 

POPIS PRILOGA KOJI SE PRILAŽU PRIJAVI OZNAČITE SA „X“ 

Obrazac opisa programa: (ispunjen, potpisan i ovjeren 
pečatom) koji treba sadržavati; 
Navesti stupanj natjecanja u seniorskoj konkurenciji u kojem će Klub 
nastupti u natjecateljskoj sezoni 2021/22.  ili kalendarskoj godini 2022.  
(jedinstvena HL, podijeljena u više skupina, II. Liga, III. liga............), 
Navesti gradove i mjesta u kojima će Klub odigravati svoje prvenstvene 
utakmice kao gost u seniorskoj konkurenciji, 
Navesti sustav natjecanja- liga sustav u seniorskoj konkurenciji  (dvostruki 
ili jednostruki bod sustav (domaćin-gost) ili turnirski sustav natjecanja, 
regate …..), 
Dostaviti redoslijed klubova – tablicu lige (seniori) u kojoj se Klub natjecao 
u  natjecateljskoj sezoni 2020/21 ili kalendarskoj godini 2021. ovjerenog 
pečatom i potpisom odgovorne osobe Saveza koji provodi i organizira 
natjecanje, 
Navesti, dali je cilj Kluba da zadrži status ligaša u istom stupnju natjecanja 
ili je cilj kluba ostvariti plasman u viši stupanj natjecanja,  
Navesti koji je cilj kluba u KUP natjecanju na razini Hrvatske ( sudionik KUP-
a do 1/16 finala, 1/16 finala, 1/8 finala, ¼ finala, ½ finala, finalist KUP-a i 
biti pobjednik KUP-a RH).  
S kojim uzrastima mlađih dobnih kategorija će Klub nastupti u 
natjecateljskoj sezoni 2021/22. ili kalendarskoj godini 2022. (juniori-ke, 
kadeti-kinje, mlađi kadeti-kinje, limači, dječaci-ice .....) i koje  rezultate 
planira ostvariti,  
Navesti međunarodna natjecanja ukojima Klub ili pojedinci će nastupiti,   
Broj gledatelja koje očekujete na natjecanju kada ste domaćin, 
Broj članova kluba-sportaša-ica, 
U koliko nešto od ovoga navedenog ne možete napisati u službeni Obrazac 
opisa programa, dostavite podatke u prilogu opisa programa. 

Rok dostave: 4.11. 2021. 

 

Obrazac proračuna programa: 
(ispunjen, potpisan i ovjeren) 

Rok dostave: 4.11. 2021. 

 



Preslika Izvoda o registraciji udruge iz Registra udruga RH i Registra 
sportskih djelatnosti, ne starija od 3 mjeseca ili ispis elektronske 
stranice sa svim podacima udruge iz registra. 
Rok dostave: 4.11. 2021. 

 

Preslika Izvatka iz Registra neprofitnih organizacija ili ispis 
elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra 
Rok dostave: 4.11. 2021. 

 

Preslika ovjerenog važećeg statuta prijavitelja 
Rok dostave: 4.11. 2021. 

 

Financijski izvještaj udruge za 2021. godinu, dostaviti na 
propisanom obrazcu. 

 za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg 
Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz 
financijske izvještaje za 2021. godinu. 

 za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju 
jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog 
računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika 
podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i 
izdacima za 2021. godinu. 

Rok dostave: 10.ožujka 2022. 

 

Obrazac opisnog izvješća o radu udruge za 2021. godinu, koji 
treba sadržavati, sljedeće; 

Navesti stupanj natjecanja u seniorskoj konkurenciji u kojem je Klub 
nastupao u protekloj natjecateljskoj sezoni 2020/21.  ili kalendarskoj godini 
2021.  (npr. jedinstvena HL, podijeljena u više skupina, II. Liga, III. 
liga............), 
Navesti gradove i mjesta u kojima je Klub odigravao svoje prvenstvene 
utakmice kao gost u seniorskoj konkurenciji, 
Navesti sustav natjecanja- liga sustav u seniorskoj konkurenciji  (dvostruki 
ili jednostruki bod sustav (domaćin-gost) ili turnirski sustav natjecanja, 
regate …..), 
Dostaviti redoslijed klubova – tablicu lige (seniori) u kojoj se Klub natjecao 
u natjecateljskoj sezoni 2020/21 ili kalendarskoj godini 2021. ovjerenog 
pečatom i potpisom odgovorne osobe Saveza koji provodi i organizira 
natjecanje, 
Navesti, dali je Klub zadržao status ligaša u istom stupnju natjecanja ili je 
ostvario plasman u viši stupanj ili je ispao iz postojećeg stupnja natjecanja, 
Navesti rezultat Kluba u KUP natjecanju na razini Hrvatske ( sudionik KUP-
a do 1/16 finala, 1/16 finalista, 1/8 finalista, ¼ finalista, ½ finalista, finalist 
KUP-a i pobjednik KUP-a RH.  
Skojim uzrastima mlađih dobnih kategorija je Klub nastupao u protekloj 
natjecateljskoj sezoni 2020/21. ili kalendarskoj godini 2021. (juniori-ke, 
kadeti-kinje, mlađi kadeti-kinje, limači, dječaci-ice .....) i koje je rezultate 
ostvario,  
Dostaviti redoslijed klubova-tablicu lige (mlađi uzrasti) u kojima  se  Klub 
natjecao, 
Navesti međunarodne rezultate sportaša-ica iz sportske udruge i  
sportskog kluba u zadnje dvije (2) godine prema kategorizaciji sportaša 

 



HOO-a (navesti kategoriju prema kategorizaciji HOO-a za    svakog 
sportaša-icu). 
Broj gledatelja koje ste imali na natjecanju kada ste bili domaćin, 
Broj članova kluba-sportaša-ica. 
U koliko nešto od ovoga navedenog ne možete napisati u službeni Obrazac 
opisnog izvješća, dostavite podatke u prilogu opisa programa. 
Rok dostave: 4.11. 2021. 

Potpisana izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 
Rok dostave: 4.11. 2021. 

 

Životopis osobe/trenera koji provodi program 
Rok dostave: 4.11. 2021. 

 

Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv 
osobe ovlaštene za zastupanje udruge, ne starije od 6 mjeseci od 
dana objave natječaja; 
Rok dostave: 4.11. 2021. 

 

Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv 
osobe-trenera ovlaštene za provođenje programa udruge, ne starije 
od 6 mjeseci od dana objave natječaja; 
Rok dostave: 4.11. 2021. 

 

Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog 
dugovanja za prijavitelja-kluba/saveza, ne starija od 30 dana od dana 
objave natječaja. 
Rok dostave: 4.11. 2021. 

 

Diploma o završenom školovanju  trenera (Kineziološki fakultet,  Viša 
trenarska KIF, Diploma Akademije HOO….. u skladu sa Zakonom i 
trenerska licenca nadležnog Saveza koji provodi Program udruge. 
Rok dostave: 4.11. 2021. 

 

Dostaviti Zajednici broj članova Kluba.Udruga mora imati uređen 
sustav prikupljanja članarina te urednu predaju svih izvješća Zajednici 
i drugim institucijama.  
Rok dostave: 4.11. 2021. 

  

 

 


