
 

 

SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA, Zagreb, Savska cesta 137, OIB: 73807462275  

(u daljnjem tekstu: Davatelj financijskih sredstava) kojeg zastupa predsjednik _______  

 

i 

 

«Savez», Zagreb, «Sjedište_», OIB: «OIB»(u daljnjem tekstu: Korisnik financiranja) kojeg 

zastupa predsjednik «Predsjednik», 

 

dana _________. godine,  

 

sklapaju sljedeći 
 

 

UGOVOR  

o sufinanciranju Plana sredstava za realizaciju programa javnih potreba  

u sportu  Grada Zagreba za 2018. u dijelu koji se odnosi na  

 «Sport» 
 

Članak 1. 
 

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor o dodjeli novčanih sredstava (u daljnjem tekstu: 

Ugovor) iz Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba 

za 2018. godinu usvojenog na Skupštini Sportskog saveza Grada Zagreba dana ___________. 

godine, a odnose se na novčana sredstva koja se isplaćuju putem računa Sportskog saveza 

Grada Zagreba. 

Donošenju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba 

za 2018. godinu prethodilo je raspisivanje Javnog poziva za podnošenje pisanih programa za 

izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada 

Zagreba za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv).. 

 

Članak 2. 

 

Ovim Ugovorom ugovorne strane reguliraju međusobna prava i obveze u svezi isplate 

financijskih sredstava za sljedeću namjenu: 

- 

 

 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su sastavni dio ovoga Ugovora: 

- Obrazac za prijavu na Javni poziv podnesen od strane Korisnika financiranja, 

- troškovnik aktivnosti. 

 

Članak 3. 

 

Ugovorne strane su suglasne da će sredstva za: 

 

(slovima:                                  ) 

 

 



2 

 

biti doznačavan u dvanaestinama na IBAN: «Žiro_Račun» Korisnika financiranja koji je 

otvoren kod «Banka» od dana potpisa ovog Ugovora, osim sredstava za natjecanja i prigodne 

i tradicionalne sportske priredbe. 

 

Davatelj financijskih sredstava će sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačiti kao financijsku 

potporu za dio troškova iskazanih u troškovniku koji je sastavni dio ovoga Ugovora. 

 

Sredstva za realizaciju natjecanja doznačavaju se za siječanj, veljaču i ožujak kao akontacije. 

Daljnja realizacija sredstava moguća je kada se akontirana sredstva opravdaju preslikama 

računa, putnih naloga, izvoda banke  i ostale knjigovodstvene dokumentacije.  

Sredstva za prigodne i tradicionalne sportske priredbe doznačavaju se 75% planiranih 

sredstava po zamolbi, a ostatak po dostavljanju izvješća sa fotokopijama računa, izvoda banke 

i ostale knjigovodstvene dokumentacije.  

 

Davatelj financijskih sredstava može obustaviti daljnju isplatu novčanih sredstava za ostale 

namjene iz članka 3. Ovog Ugovora sve dok novčana sredstva koja su doznačena prethodno 

ne budu opravdana u cijelosti od strane Korisnika financiranja, odnosno krajnjih korisnika, 

sukladno usvojenom Planu sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu 

Grada Zagreba za 2018. godinu. 

 

 

Članak 4. 

 

Sredstva iz članka 3. ovoga Ugovora mogu se koristiti isključivo za provedbu aktivnosti 

sukladno uvjetima Javnog poziva i prema Obrascu za prijavu na Javni poziv i troškovniku 

aktivnosti podnesenima od strane Korisnika financiranja. 
 

Članak 5. 

 

 

Korisnik financiranja je dužan sredstva pravdati kroz web aplikaciju 

http://saveziapp.zgsport.hr za tekući mjesec najkasnije do 20. u slijedećem mjesecu, a 

analitička knjigovodstveno računovodstvena izvješća elektronski po projektima i kontima 

kvartalno do 20. u mjesecu slijedećeg mjeseca kvartala, a na traženje Sportskog saveza Grada 

Zagreba i dostavom pojedinih dokumenata na uvid.  

Pravdanje sredstava u web aplikaciji opisno moraju odgovarati sadržaju - namjeni 

knjigovodstvenog dokumenta. Neprihvatljivo je pravdanje po modelu naziva projekta 

paušalno. 

Na traženje Davatelja sredstava moraju dostaviti odgovarajuću knjigovodstvenu 

dokumentaciju podobnu za odgovarajuća knjižena, a što obuhvaća, ali nije samo na navedeno 

ograničeno, i dostavu preslika računa, putnih naloga, ugovora i drugoga s pripadajućim 

bankarskim izvodima za namjene iz članka 3. ovog Ugovora. Davatelj sredstava zadržava 

pravo kontrole na licu mjesta kod Korisnika sredstava odnosno kod krajnjeg korisnika. 

 

Korisnik financiranja je dužan dostavljati i polugodišnje (godišnje) programsko izvješće radi 

objedinjenog zajedničkog izvješća sporta do 10. srpnja (31. siječnja).  

 

Korisnik financiranja je dužan osigurati na primjeren način da njegovi korisnici, a koji koriste 

sredstva prethodno osigurana temeljem ovog Ugovora, namjenski koriste ista sredstva, te je 
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dužan omogućiti Davatelju financijskih sredstava i kontrolu namjenskog korištenja sredstava 

kod krajnjeg korisnika. 

Korisnik financiranja je dužan osigurati na odgovarajući način (npr. kroz ugovorne odredbe i 

sl.) da njegovi krajnji korisnici imaju obvezu i izravno Davatelju financijskih sredstava 

pravdati doznačena novčana sredstva na isti način kao što Korisnik financiranja pravda njemu 

doznačena sredstva od strane Davatelja financijskih sredstava. 

 

U slučaju da Korisnik, svojom krivnjom ne ostvari dio Programa iz članka 2. ovog Ugovora, 

ne napravi izvješće iz članka 6. ovog Ugovora ili nenamjenski utroši doznačena proračunska 

sredstva iz članka 3. ovog Ugovora, Sportski savez Grada Zagreba će u dijelu ili u cijelosti 

obustaviti isplatu sredstava za slijedeće razdoblje 2018. godine, te iskoristiti ostale 

mehanizme sukladno Uredbi ukoliko Korisnik nenamjenski troši javna sredstva.  

Promjene namjene unutar pojedinih korisnika iz članka 3. ovog Ugovora nije moguće bez 

prethodne promjene programa kojeg odobrava Skupština SSGZ-a. Korisnik sredstava je 

dužan dostaviti Sportskom savezu Grada Zagreba najavu promjena, kako bi se po 

opravdanosti iste mogle uvrstiti u program prilikom prvog rebalansa Plana sredstava za 

sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. 

 

Korisnik je dužan o svakoj promjeni koja nastupi u programu ili drugih činjenica bitnih 

za provedbu programa izvijestiti Sportski savez Grada Zagreba, kao i sve promjene 

koje nastanu kod članova čiji se program sufinancira putem računa Korisnika. 

 

U slučaju teškoća u sufinanciranju Programa, ovisno o ostvarivanju sredstava za financiranje 

Programa javnih potreba u Proračunu Grada Zagreba za 2018., Sportski savez Grada 

Zagreba obavijestiti će Korisnika, o eventualnoj potrebi izmjene obveze koja se odnosi na 

visinu sredstava iz članka 3. ovog Ugovora, te će se sklopiti aneks ovom Ugovoru. 

 

Članak 6. 

 

Davatelj financijskih sredstava ne snosi odgovornost, neposrednu ili posrednu, za štete 

proizašle iz bilo kojeg djelovanja Korisnika financiranja u provedbi aktivnosti koja je predmet 

ovog Ugovora. 

Članak 7. 

 

U slučaju da se spor u provedbi ovog Ugovora između Davatelja financijskih sredstava i 

Korisnika financiranja ne može riješiti sporazumno, niti putem postupka mirenja, spor rješava 

stvarno nadležan sud u Zagrebu. 
 

Članak 8. 

 

Na elemente financiranja aktivnosti koji nisu uređeni ovim Ugovorom na odgovarajući se 

način primjenjuju Opći uvjeti propisani Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima 

financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

(„Narodne novine“, broj 26/2015.). 
 

 

 

Članak 9. 
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Svaki oblik komunikacije – dostava prijedloga za izmjenom i dopunom Ugovora i dostava 

izvještaja – koji je povezan s ovim Ugovorom valjano je samo ako je sastavljeno u pisanom 

obliku, i dostavljeno ugovornim stranama. 

 

Članak 10. 

 

Korisnik financiranja potpisom ovoga Ugovora potvrđuje da su mu poznati Opći uvjeti koji se 

primjenjuju na ugovore sklopljene u okviru Javnog  poziva.  

 

Članak 11. 

 

U slučaju proturječnosti između odredbi ovoga Ugovora i Općih uvjeta koji se primjenjuju na 

ugovore sklopljene u okviru Javnog  poziva, odredbe ovoga Ugovora  imat će prvenstvo. 

 

 

Članak 12. 

 

Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana 

zadržava po 2 (dva) istovjetna primjerka. 
 

 

 

 

KLASA: «Klasa» 

URBROJ: «Urbroj» 

Zagreb, ___________. 

 

 

 

DAVATELJ FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA  

 KORISNIK FINANCIRANJA 

   

_____________, predsjednik  «Predsjednik», predsjednik 

 
 


