Obrazac Programsko izvješće za program Aktivne zajednice 2019.
Važna napomena: Športska zajednica ima dužnost i obavezu dostaviti izvješće o ostvarenim rezultatima u roku od 30
dana od dana uplate novčane potpore. Ako iz bilo kojeg razloga kasni realizacija, o razlogu treba pisanim putem
obavijestiti HOO.
OSNOVNI PODACI O PREDLAGAČU - ŠPORTSKOJ ZAJEDNICI
1.

Puni naziv športske
zajednice (bez

2.

Ulica i broj:

3.

Poštanski broj:

4.

OIB:

5.

Tel:

6.

e-mail:

7.
8.

Mjesto:

Fax:

Ime i prezime
odgovorne osobe:
Potpis odgovorne
osobe:

Mjesto pečata
športske zajednice:
OSNOVNI PODACI O KORISNIKU - ŠPORTSKOM KLUBU

9.

Puni naziv športskog
kluba (bez

10. Ulica i broj:
11. Poštanski broj:

Mjesto:

12. OIB:
13. Tel:

Fax:

14. e-mail:
Ime i prezime
odgovorne osobe:
Potpis odgovorne
16.
osobe:
15.

Mjesto pečata
športskog kluba:

NAMJENA ZA KOJU JE ODOBRENA NOVČANA POTPORA
Oprema za održavanje športskih terena (npr. traktorska kosilica, kosilica, valjak, valjak za
17.
ozračivanje terena, uređaj za označavanje linija i sl.):

DA

NE

18. Oprema za šport na otvorenom:

DA

NE

19. Oprema za šport u dvorani (zatvorenom):

DA

NE

DA

NE

21. Oprema za športove na vodi:

DA

NE

22. Rasvjetno tijelo za športsko igralište:

DA

NE

Završna podloga za športsko igralište (npr. umjetna trava, parket i sl.), sredstva HOO-a
23. odnose se samo na završnu podlogu, ne i na završne pripremne radove kao što su :
zemljani, instalacijski, zidarski i sl.:

DA

NE

24. Motorno kombi vozilo za prijevoz športaša:

DA

NE

20.

Oprema za športove na vodi (npr. školski čamac za šport, gumeni čamac s motorom, mjerni
instrumenti i sl.):
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IZNOS TROŠKOVNIKA
25. Troškovnik s PDV-om iznosi manje od 140.000,00 kuna:

DA

26. HOO je osigurao 50% financijskog iznosa:

HRK

27. Troškovnik s PDV-om iznosi između 140.000,01 i 250.000,00 kuna:
28.

NE

DA

HOO je osigurao 70.000,00 kn sa PDV-om, a partner je
osigurao preostali iznos troškovnika:

NE
HRK

29. Sveukupni iznos troškovnika s PDV-om iznosi:

HRK

RAČUN I OTPREMNICA (KNJIŽICA VOZILA)
Važna napomena: Otpremnica ili Račun-otpremnica trebaju biti potpisani i ovjereni od strane korisnika ili predlagača športske zajednice.
30. Uz izvješće je priložena preslika računa:

DA

NE

31. Uz izvješće je priložena preslika otpremnice ili računa-otpremnice:

DA

NE

32. Uz izvješće je priložena preslika knjižice vozila, ako je nabavljeno motorno kombi-vozilo:

DA

NE

33. Priloženi račun i otpremnica identični su troškovniku iz odobrene ponude:

DA

NE

34. Priloženi račun i otpremnica glase na korisnika:

DA

NE

35. Datum izdavanja računa:
36. Broj računa:
37. Datum izdavanja otpremnice ili računa-otpremnice:
38. Broj otpremnice ili računa-otpremnice:
39. Ime i prezime potpisnika računa:
40.

Ime i prezime potpisnika otpremnice ili računaotpremnice (odgovorne osobe iz ŠZ koja je preuzela robu):

41. Sveukupni iznos računa s PDV-om iznosi:

HRK

PODACI O DOBAVLJAČU
Puni naziv dobavljača - pravne osobe koja je izdala
42.
ponudu (bez skraćenica):
43. OIB:
44. Ulica i broj:
45. Poštanski broj:
46. Tel:

Mjesto:
Fax:

47. e-mail:
48. IBAN:
49. Puni naziv banke dobavljača (bez skraćenica):
50. Ime i prezime odgovorne osobe - dobavljača:
* u slučaju da ima više dobavljača, podaci od red. br: 30.-50. ispunjavaju se za svakog dobavljača posebno
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FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Važna napomena: U troškovnik se upisuju svi elementi iz odobrene ponude/predračuna i plačenog računa koji je
priložen uz Obrazac izvešća.
Kategorije artikala za koje se može odobriti novčana potpora:
1. opremu za održavanje športskih terena (traktorska kosilica, kosilica, valjak, valjak za ozračivanje terena, uređaj za
označavanje linija i sl.),
2. opremu za šport na otvorenom,
3. opremu za šport u dvorani (zatvorenom),
4. opremu za športove na vodi,
5. rasvjetna tijela za športska igrališta,
6. završnu podlogu za športsko igralište (npr. umjetna trava, parket i sl), sredstva HOO-a odnose se samo na završnu
podlogu, ne i na završne pripremne radove kao što su: zemljani, instalacijski, zidarski i sl.:
7. motorno kombi-vozilo za prijevoz športaša
ODOBRENI PREDRAČUN
R/br
Naziv artikla
.
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Količina

Jedinična
cijena bez
PDV-a

RAČUN
Iznos
ukupno
bez PDV-a Naziv artikla

Količina

Jedinična
cijena bez
PDV-a

Sveukupno
bez PDV-a:
PDV:

Sveukupno
bez PDV-a
PDV:

Sveukupno
s PDV-om:

Sveukupno
s PDV-om:

Iznos
ukupno
bez PDV-a
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PROGRAMSKO IZVJEŠĆE
OSNOVNI PODACI O KORISNIKU - ŠPORTSKOM KLUBU

1.

Puni naziv športskog
kluba (bez
skraćenica):
OPIS PROGRAMA

2.

Datum podnošenja izvješća:
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