
 

 

 

                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 
GRADONAČELNIK 

KLASA: 620-01/15-01/01 

URBROJ: 238/12-02-15-1 

Jastrebarsko, 09. veljače 2015.  
 

Temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog", broj 11/14) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 

("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog" broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada 

Jastrebarskog objavljuje 
 
 

JAVNI POZIV 

za financiranje/sufinanciranje javnih potreba u sportu 

na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

 

I. 

Pozivaju se udruge koje djeluju na području Grada Jastrebarskog, koje su upisane u 

Registar udruga Republike Hrvatske najmanje tri godine, koje su upisane u Registar 

neprofitnih organizacija Ministarstva financija Republike Hrvatske i koje su upisane u 

Registar sportskih djelatnosti, te Osnovna škola "Ljubo Babić" Jastrebarsko i Srednja škola 

Jastrebarsko da dostave prijave za financiranje/sufinanciranje javnih potreba u sportu na 

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu. 

 

 

II. 

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu, Program: Javne potrebe u sportu, u ukupnom iznosu od 1.360.000,00 kuna. 

 

 

III. 

Financijska sredstva za financiranje/sufinanciranje javnih potreba u sportu odobravaju 

se temeljem Zaključka Gradonačelnika, a po prijedlogu Povjerenstva za 

financiranje/sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu.  

Grad Jastrebarsko i korisnik financijskih sredstava sklopit će Ugovor kojim će 

regulirati međusobna prava i obveze glede namjenskog utroška odobrenih i isplaćenih 

sredstava. 

 

 



 

 

IV. 

Financijska sredstva odobravaju se za sljedeće namjene:  

1. Programi odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Jastrebarsko, a koji 

su u vezi sa: 

- poticanjem i promicanjem sporta, 

- provođenjem sportskih aktivnosti djece i mladeži, 

- djelovanjem sportskih udruga, 

- sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima te općom i 

posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša, 

- zapošljavanjem osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, 

- sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana,  

- sportskim aktivnostima osoba s teškoćama u razvoju i osobama s 

invaliditetom, 

- provođenjem i financiranjem znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i 

studija u funkciji razvoja sporta. 

2. Sportske manifestacije i događanja na području Grada Jastrebarskog (koje nisu obuhvaćene 

točkom IV. 1. ovog Javnog poziva). 

3. Kapitalna ulaganja u sportske građevine značajne za Grad Jastrebarsko. 

4. Školski sport. 

 

 V. 

 Prijave za financiranje/sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu za programe, aktivnosti, poslove i djelatnosti od značaja za 

Grad Jastrebarsko, za Sportske manifestacije i događanja na području Grada Jastrebarskog i 

za kapitalna ulaganja u sportske građevine značajne za Grad Jastrebarsko podnose udruge, a 

prijave za financiranje/sufinanciranje školskog sporta podnose za Školska sportska društva 

Osnovna škola "Ljubo Babić" Jastrebarsko i Srednja škola Jastrebarsko.  

 

VI.  

Podnositelji prijava u obvezi su ispuniti Prijavnicu za financiranje/sufinanciranje 

javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu koja je dostupna na  

web-stranici Grada Jastrebarskog www.jastrebarsko.hr  

 

 Podnositelji prijava (udruge) obvezni su uz ispunjenu, potpisanu i ovjerenu Prijavnicu 

dostaviti: 

 - presliku izvoda o registraciji prijavitelja iz važećeg registra (izvadak iz Registra 

udruga RH, izvadak iz Registra sportskih djelatnosti i izvadak iz Registra neprofitnih 

organizacija Ministarstva financija RH) kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz točke I. 

ovog Javnog poziva, ne stariji od 6 mjeseci; 

 - financijsko izvješće o utrošku sredstava dobivenih iz Proračuna Grada Jastrebarskog 

za 2014.godinu (Napomena: dužni su ga dostaviti samo prijavitelji programa/projekata kojima 

su za njihove programe/projekte isplaćena sredstva iz Proračuna Grada Jastrebarskog u 

2014.godini, a nisu dostavili izvješće); 

 - financijsko izvješće za 2013.godinu usvojeno od strane nadležnog tijela prijavitelja 

programa/projekta, a za prijavitelje programa/projekta koji imaju zakonsku obvezu predaje 

financijskog izvješća nadležnoj instituciji dokaz o podnesenom izvješću;  

           - preslika Statuta  ili izmjena i dopuna Statuta udruge, ovjerenog od strane nadležnog 

registracijskog tijela za udruge u Zagrebačkoj županiji ili potvrda nadležnog tijela; 

http://www.jastrebarsko.hr/


 

 

           - potvrda iz poslovne banke o broju žiro računa ili preslik izvoda; 

 - dokaz o osobnom identifikacijskom broju udruge; 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe udruge ne vodi kazneni 

postupak, ne stariji od 6 mjeseci, a koje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o 

financiranju programa ili projekta. 

 

Podnositelji prijava mogu uz Prijavnicu dostaviti: 

 - zapise, publikacije, novinske članke, fotografije koje opisuju rad udruge i koji se 

odnose na projekt/program 

 - presliku verifikacije programa/projekta izdane od nadležne institucije (MZOS i sl.) 

 - pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl. 

 

 

VII. 

Prijave za financiranje/sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu dostavljaju se na adresu: 

 

GRAD JASTREBARSKO 

Trg J.J. Strossmayera 13 

10450 Jastrebarsko 

 

uz naznaku "Javni poziv za financiranje/sufinanciranje javnih potreba u sportu na 

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu". Prijave se šalju u zatvorenoj omotnici 

preporučenom poštom ili predaju neposredno u pisarnici Grada Jastrebarskog (prizemlje, soba  

broj 2).  

Rok za podnošenje prijava je 20.02.2015. godine. 

Prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati. 

 

VIII. 

Neće se razmatrati prijedlozi koji su nepotpuni i nepravovremeni, prijedlozi koji nisu 

dostavljeni na propisanoj prijavnici, kao niti prijedlozi podnositelja prijava koji su bili dužni 

do isteka roka iz točke VII. ovog Javnog poziva dostaviti Izvješće o utrošku ranije dobivenih 

sredstava iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, a isto nisu dostavili. 

 

 

       GRADONAČELNIK: 

       Zvonimir Novosel, dipl.ing. 

 

 

  

          

 


