Republika Hrvatska
Istarska županija
Grad Labin
Sportska zajednica Grada Labina
Labin, 14. prosinac 2018.
SPORTSKIM UDRUGAMA
Predmet: Poziv svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u Program
javnih potreba u sportu Grada Labina za 2019. godinu
Sportska zajednica Grada Labina u ime Grada Labina, objavljuje poziv sportskim udrugama za
prijavu programa u Program javnih potreba u sportu Grada Labina. Udruge koje se žele
sufinancirati kroz taj program, obavezne su Sportskoj zajednici dostaviti slijedeće:
1. Osnovne podatke udruge - obrazac 1
2. Financijski plan za 2019. godinu
3. Financijsko izvješće udruge za 2017. godinu
4. Financijsko izvješće udruge za 2018.
5. Plan natjecanja za 2019. godinu
6. Plan svih aktivnosti za 2019. godinu (kratki opis, do jedne stranice)
7. Ovjereni zapisnik sa posljednje redovne skupštine
8. Ovjereni zapisnik sa posljednje izborne skupštine
9. Popis članova udruge
10. Kopiju Rješenja Ureda državne uprave iz kojeg se vidi da je udruga usklađena sa
zakonom ili Izvod iz registra udruga, ne stariji od 3 mjeseca.
NAPOMENA: Udrugama članicama Zajednice koje su svoje prijave dostavile prilikom izrade
Programa javnih potreba u sportu Grada Labina priznaju se dostavljeni dokumenti, te su
navedene udruge obavezne dostaviti samo eventualne izmjene.

Kroz Program javnih potreba financirati će se slijedeće stavke, za što se udruge mogu prijaviti:
1. Redovna djelatnost udruga – ukupni iznos 1.280.000,00 kn. Najmanji iznos koji se
može odobriti je 500,00 kn, a najveći 400.000,00 kn po udruzi.
2. Prijevoz sportaša na službena natjecanja – ukupni iznos 530.000,00 kn, prema
Pravilniku o prijevozu sportaša SZGL.
3. Sufinanciranje rada stručnih kadrova sa mlađim uzrastima – ukupni iznos 160.000,00
kn, prema Pravilniku o sufinanciranju rada stručnih kadrova SZGL.
4. Liječnički pregledi sportaša – ukupni iznos 100.000,00 kn, sufinanciranje prema
zahtjevima u toku godine, registriranim sportašima koji sudjeluju u službenim
natjecanjima u organizaciji strukovnih saveza.
5. Školovanje stručnih kadrova – ukupni iznos 15.000,00 kn, prema zahtjevima u toku
godine od strane sportskih udruga članica SZGL koje razmatra i donosi odluku Izvršni
odbor Zajednice.
6. Posebne namjene prema zahtjevima – ukupni iznos 5.000,00 kn, prema zahtjevima u
toku godine od strane sportskih udruga članica SZGL koje razmatra i donosi odluku
Izvršni odbor Zajednice.
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7. Sportske manifestacije i turniri – ukupni iznos 110.000,00 kn, posebni natječaj za ovu
stavku objaviti će se krajem mjeseca siječnja 2019.

Molimo Vas da traženo dostavite osobno ili e-mailom (ne poštom) u ured Sportske zajednice
najkasnije do ponedjeljka 14. siječnja u 12:00.

//Đanluka Miletić, v.r.
Predsjednik Sportske zajednice Grada Labina

