Najčešće postavljena pitanja na Natječaj za sufinanciranje športskih programa
poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini –
Pitanje: Možemo li uvjerenje da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni
postupak dostaviti iz sustava e-Građani?
Odgovor: Sukladno Uputama Ministarstva pravosuđa predaja zahtjeva i dobivanje uvjerenja
putem sustava e-Građani trenutno je omogućena u svrhu, za koje se sukladno Zakonu o
upravnim pristojbama, ne naplaćuje sudska pristojba: zasnivanje radnog odnosa, ostvarivanje
prava na dodatak za djecu, ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog
osiguranja, ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu. Ako je uvjerenje potrebno u bilo koju drugu
svrhu ili ste po nekoj drugoj osnovi oslobođeni plaćanja sudskih pristojbi, predaja zahtjeva i
izdavanja uvjerenja obavlja se na općinskim sudovima, neovisno o mjestu prebivališta osobe
za koju se uvjerenje traži. Znači potrebno je dostaviti uvjerenje nadležnog suda.
Pitanje: Prilikom prijave na natječaj trebamo priložiti presliku izvatka iz Registra sportskih
djelatnosti. Zanima nas možemo li dostaviti ispis javno objavljenog Registra sportskih
djelatnosti, a koji se nalazi na web stranicama grada u Excel tablici?
Odgovor: Ako je Registar sportskih djelatnosti javno objavljen možete dostaviti ispis stranice
iz Registra gdje se nalaze podaci o udruzi i na ispisanoj stranici navedite da je ispis iz Registra
sportskih djelatnosti koji je javno objavljen na mrežnim stranicama.
Pitanje: Mora li nositelj/nositeljica športskog programa biti stručna osoba vezana uz šport?
Odgovor: Sukladno Uputama za prijavitelje nositelj/nositeljica programa je osoba odgovorna
za provedbu športskog programa i mora imati stručnu osposobljenost najmanje na razini trenera
provostupnika sukladno posebnom propisu ili mora biti osposobljena putem ustanove za
obrazovanje kadrova u športu.
Pitanje: Molim vas da mi pojasnite razliku između nositelja/nositeljice programa i
voditelja/voditeljica programa?
Odgovor: Nositelj/nositeljica je osoba odgovorna za provedbu kompletnog programa, a
voditelji/voditeljice su osobe koje provode športski dio programa i ostali dio programa.
Pitanje: Što bi plan i program športske aktivnosti trebao sadržavati?
Odgovor: Plan i program sadržava sve aktivnosti koje se provode u okviru programskog
područja na koje se prijavljujete na Natječaj.
Pitanje: Je li moguće da se naša udruga javi na Natječaj u skladu s ciljem, područjem
djelovanja i djelatnosti iz svog Statuta?
Odgovor: Ako udruga ispunjava sve uvjete propisane u točki 5. Uputa za prijavitelje,
prihvatljiv je prijavitelj.
Pitanje: Mora li prijavitelj imati partnere u provedbi programa?
Odgovor: Prijavitelj na Natječaj može imati partnere u provedbi programa. Ako prijavitelj ima
partnera, prihvatljivi partneri sukladno točki 5. Uputa za prijavitelje mogu biti: udruge iz

sustava športa, ustanove iz sustava športa i odgojno-obrazovna ustanova. Za partnera se može
dostaviti pismo namjere koje potvrđuje i objašnjava suradnju prijavitelja i partnera.
Pitanje: Prilikom upisa u Opisni obrazac prijave na Natječaj nedostaje nam redaka za upis
teksta koji želimo upisati u predviđeno polje. Što da učinimo?
Odgovor: Ukoliko u Obrascu opisa programa prilikom popunjavanja nemate dovoljno mjesta
za unos predviđenog teksta, u Napomenama (točka 3. navedenog obrasca) navedite redni broj
podatka za koji je bio potreban dodatni unos teksta te tekst dostavite kao privitak Obrascu u
.doc ili. pdf. formatu.
Pitanje: Treba li dostaviti životopis i dokaz o stručnoj osposobljenosti za voditelje/voditeljice
programa?
Odgovor: Za voditelje/voditeljice programa nije potrebno dostaviti životopis i dokaz o stručnoj
osposobljenosti. Voditelji/voditeljice koji će provoditi športski dio programa moraju imati
stručnu osposobljenosti sukladno Zakonu o sportu.

