
  

 

 

 

 

Gradsko vijeće 
 

KLASA: 400-06/15-01/5 

URBROJ: 2113/01-04/1-15-1

Donja Stubica, 21. prosinca 2015. 

 

Sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), 

odgovarajućom primjenom Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: 

Uredba (“Narodne novine” broj /15), i temeljem čl. 32. Statuta Grada Donja Stubica ("Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije", br. 14/09, 12/13 i 27/14) Gradsko vijeće Grada Donja 

Stubica na 25. sjednici od 21. prosinca 2015. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o financiranju javnih potreba Grada Donja Stubica kroz rad udruga 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Ĉlanak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju programi, projekti, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje 

sredstava proračuna Grada Donja Stubica udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju 

javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima 

Grada Donja Stubica (u daljnjem tekstu Grad). 

Odredbe ove Odluke koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i na 

druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili javnog 

poziva (u nastavku teksta: natječaj) prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri. 

 

Ĉlanak 2. 

Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe ove Odluke primjenjuju se 

kada se udrugama odobravaju financijska sredstva proračuna Grada za: 

- provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani 

strateškim i planskim dokumentima, 

- provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom, 

- obavljanje određene javne ovlasti na području Grada povjerene posebnim zakonom, 

- pružanje socijalnih usluga na području Grada temeljem posebnog propisa, 

- sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i 

projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge 

s područja Grada, 

- podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada, 

- donacije i sponzorstva i 

- druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Grada. 

 

Ĉlanak 3. 

Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim 

će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju 

definirane troškove i resurse. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DONJA STUBICA 

 

 



Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju 

kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i 

višegodišnji, a Grad će natječajima poticati organizacije civilnog društva na izradu višegodišnjih 

programa  u svrhu izgradnje kapaciteta  i razvoja civilnoga društva u Gradu. 

Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode organizacije civilnog 

društva i neprofitne organizacije s ciljem davanja dodatne ponude na području Grada i razvoja 

Grada općenito. Manifestacije mogu biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, 

gastronomske i druge. 

Građanske inicijative predstavljaju skup aktivnosti koje s ciljem rješavanja uočenog 

problema na dijelu ili cijelom području Grada osmisli i provodi dio građana Grada okupljenih u 

mjesni odbor, udrugu, školu i sl, u pravilu su komunalnog ili humanitarnog karaktera, a cilj im je 

podizanje razine kvalitete življenja u zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje 

lokalnih potencijala. 

 

 

II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE KOJE OSIGURAVA GRAD  

 

Definiranje prioritetnih područja financiranja 

 

Ĉlanak 4. 

Gradonačelnik će, u postupku izrade prijedloga proračuna Grada, utvrditi prioritete 

financiranja koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim 

dokumentima Grada.  

 

Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja financiranja 

 

Ĉlanak 5. 

Za provedbu odredbi ove Odluke nadležan je gradonačelnik, Jedinstveni upravni odjel i 

Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama ( u 

daljnjem test: nadležna tijela). svaki u okviru svojih ovlaštenja utvrđenih ovom Odlukom i 

drugim aktima. 

 

 

Okvir za dodjelu financijskih sredstava 

 

Ĉlanak 6. 

Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih sredstava planiranih u proračunu Grada, 

namijenjen za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu putem natječaja  udrugama, Grad 

će u godišnjem Planu javnih natječaja predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih sredstava 

udrugama.  

 

Ĉlanak 7. 

 Priprema i provedba postupka natječaja dodjele financijskih sredstava udrugama, provodi 

se putem Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama 

(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje gradonačelnik za svaku proračunsku godinu. 

 Zadaća Povjerenstva je: 

- priprema dokumentacije za natječaj 

- administrativna provjera dostavljenih prijava 

- ocjenjivanje prijava. 

 

 

 



 

III. MJERILA ZA FINANCIRANJE 

 

Ĉlanak 8. 

Grad će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, 

potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:  

- su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna 

svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva ) 

- su se svojim statutom opredjelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet 

financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i 

zakonom; 

- program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj/poziv Grada, bude ocijenjen 

kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i 

zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, 

odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja/poziva; 

- su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz 

proračuna Grada i drugih javnih izvora; 

- nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 

i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada; 

- se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja 

programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje 

ili kaznena djela definirana Uredbom; 

- općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola  

- imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu 

za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način); 

- imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu 

programa ili projekta 

- uredno predaju sva izvješća Gradu i drugim institucijama. 

 

Ĉlanak 9. 

 Osim uvjeta iz prethodnog članka ove Odluke, Grad može natječajem propisati i dodatne 

uvjete koje trebaju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, kao što su: 

- primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama; 

- uključenost volonterskog rada, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i 

vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u 

demokratskome društvu; 

- umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje partnerstva i dr. 

 

 

IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA 

 

Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja natječaja 

 

Ĉlanak 10. 

U roku od 30 dana od usvajanja proračuna, Gradsko vijeće donosi godišnji plan 

raspisivanja javnih natječaja/javnih poziva (u daljnjem tekstu: natječaj), koje planira provesti u 

tijeku jedne kalendarske godine. 

Godišnji plan natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, 

nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu 

sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom 

broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke. 

 



Javni natječaj 

 

Ĉlanak 11. 

Financiranje svih programa, projekata i aktivnosti udruga provodi se putem natječaja 

čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što je 

moguće većeg broja kvalificiranih prijava. 

 

Ĉlanak 12. 

Financijska sredstva proračuna Grada dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno 

izravno, samo u iznimnim slučajevima:  

- kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s 

udrugama žurno djeluje u rokovima  u kojima nije moguće provesti standardnu 

natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom 

bespovratnih financijskih sredstava, 

- kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu 

nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska 

sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na 

području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti 

provode, 

- kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom  ili 

aktom  dodijeljene određene javne ovlasti  (Crveni križ i dr.), 

- kada se prema mišljenju Povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 

5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u 

godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% 

svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata 

udruga. 

 

Ĉlanak 13. 

  U slučajevima kada se financijska sredstva dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja 

Grad i Korisnik sredstava dužni su sklopiti Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se 

definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva proračuna Grada utrošiti. 

Sve odredbe ove Odluke, Uredbe i drugih pozitivnih propisa se na odgovarajući način 

primjenjuju i u slučajevima kada se financijska sredstva proračuna Grada dodjeljuju bez 

raspisivanja javnog natječaja. 

 

 

Dokumentacija za provedbu natječaja 

 

Ĉlanak 14. 

Dokumentaciju za provedbu natječaja (u nastavku: natječajna dokumentacija), na 

prijedlog Povjerenstva, utvrđuje Gradonačelnik Grada. 

Natječajna dokumentacija obuhvaća: 

1. tekst natječaja, 

2. upute za prijavitelje, 

3. obrasce za prijavu programa ili projekta:  

4. popis priloga koji se prilažu prijavi 

5. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta 

6. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 

7. obrazac ugovora o o financiranju programa ili projekta 

8. obrasce za izvještavanje. 

 

 



 

Ĉlanak 15. 

 Ovisno o vrsti natječaja može se utvrditi da natječajnu dokumentaciju za prijavu 

programa ili projekta čine i: 

1. obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo 

2. obrazac životopisa voditelja programa ili projekta 

3. obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih  izvora 

4. obrazac izjave izvoditelja aktivnosti naveden u opisu programskih ili projektnih 

aktivnosti da je upoznat s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u 

provedbi, ako je primjenjivo. 

 

Ĉlanak 16. 

Prijava se dostavlja u papirnatom obliku preporučeno poštom na Grad Donja Stubica,  uz 

napomenu (npr. naziv natječaja), a može se dostaviti i elektroničkim putem. Ako se dostavi 

elektroničkim putem, mora se dostaviti i u pismenom obliku. 

 

Objava natječaja 

 

Ĉlanak 17. 

 Natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na web stranicama 

Grada, a kraća obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i putem Radio Stubice. 

 

Rokovi za provedbu natječaja 

 

Ĉlanak 18. 

 Natječaj za podnošenje prijedloga projekta ili programa biti će otvoren najmanje 30 dana 

od datuma objave. 

 Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenja odluke o financiranju 

projekata ili programa i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su  projekti ili programi 

prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 45 dana, računajući od zadnjeg dana  za 

dostavu  prijava programa ili projekta. 

 

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja 

 

Ĉlanak 19. 

 Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, Povjerenstvo će pristupiti postupku 

ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, a sukladno odredbama Uredbe i ove 

Odluke. 

 

Ĉlanak 20. 

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja provjerava se: 

- je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u zadanome roku 

- je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju  

- jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te 

- jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja. 

 

Ĉlanak 21. 

 Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ne smije trajati duže od sedam dana od 

dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, nakon čega Povjerenstvo odlučuje koje se 

prijave dalje stručno ocjenjuju, a koje se odbijaju iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta 

natječaja. 

 



Ĉlanak 22. 

Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta, o toj 

činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon 

čega imaju narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor gradonačelniku 

koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome. 

 U slučaju prihvaćanja prigovora od strane gradonačelnika prijava će biti upućena u 

daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena. 

 

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i javna objava rezultata 

 
 

Ĉlanak 23. 

Povjerenstvo ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno 

kriterijima koji su propisani uputama, te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za 

programe ili projekte, o kojem odlučuje gradonačelnik. 

 

Ĉlanak 24. 

Nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska 

sredstva, Grad će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima ili 

projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava. 

Grad će, u roku od 8 dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava 

obavijestiti udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni o razlozima ne financiranja njihova 

projekta ili programa, uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama 

ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog projekta ili programa. 

 

 

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava 

 

Ĉlanak 25. 

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku 

od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o  rezultatima natječaja omogućiti uvid u zbirnu 

ocjenu njihovog programa ili projekta.  

 

 

Ĉlanak 26. 

Grad će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava 

omogućiti pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u samom tekstu natječaja.  

 

Ĉlanak 27. 

Prigovor se podnosi gradonačelniku u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave 

pisane obavijesti o rezultatima natječaja.  

Odluku po prigovoru donosi Gradonačelnik Grada u roku osam dana od primitka prigovora. 

 

 Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata  

 

Ĉlanak 28. 

  Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad će potpisati ugovor o 

financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.  

Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u okviru jednog 

javnog natječaja, i posebnog dijela.  

Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava 

udrugama utvrđuju se opće obveze korisnika financiranja utvrđenih Uredbom. 



Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv 

programa ili projekata, iznos financiranja, rokovi provedbe i slično. 

 

 

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih programa i projekata i  vrednovanje 

provedenih natječaja 

 

Ĉlanak 29. 

Grad će u suradnji s korisnikom financiranja, s ciljem poštovanja načela transparentnosti 

trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, pratiti provedbu 

financiranih programa ili projekata udruga. 

 Praćenje će se vršiti na dva načina: odobravanjem opisanih i financijskih izvješća  

korisnika sredstava, te kontrolom “na licu mjesta” od strane ovlaštenih službenika Jedinstvenog 

Upravnog odjela Grada.  

 Kontrola „na licu mjesta“ obavezna je za programe/projekte čija vrijednost premašuje 

100.000,00 kuna. 

 

Ĉlanak 30. 

Izvješća se podnose na propisanim obrascima iz natječajne dokumentacije. 

Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, video 

zapisi, fotografije i dr. 

U financijskom izvještaju navode se cjelokupni troškovi programa, projekta ili inicijative, 

neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku 

troška podmirenog iz sredstava Grada (preslike faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom 

honoraru s obračunima istih) te dokazi o plaćanju istih (preslik naloga o prijenosu ili izvoda sa 

žiro računa). 

 

Ĉlanak 31. 

Vrednovanje provedenog programa ili projekta u pravilu provodi i sam korisnik  

financijskih sredstava dodatnim analizama rezultata  programa ili projekta (samovrednovanje, 

anketni upitnici i dr.). 

 

  

Zabrana dvostrukog financiranja 

 

Ĉlanak 32. 

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta Grad neće dati financijska 

sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim propisima - 

kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste 

korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.  

 

V. NAMJENSKO KORIŠTENJE SREDSTAVA 

 

Ĉlanak 33. 

 Odobrena financijska sredstva korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju 

programa/projekta utvrđenog ugovorom.  

 

 

 

 

 

 



 

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi 

 

Ĉlanak 34. 

Prihvatljivi i neprihvatljivi roškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a 

propisani su Uredbom kao i vrednovanje volonterskog rada i doprinosa u naravi. 

 

Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi 

 

Ĉlanak 35 

 Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u proračunu programa ili projekta, ne 

predstavljaju stvarne izdatke i nisu opravdani troškovi. Ukoliko drugačije nije navedeno u 

ugovoru o dodjeli financijskih sredstava, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao 

sufinanciranje od strane udruge.   

 Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili programu ne predstavljaju doprinos u 

naravi i mogu se smatrati kao sufinanciranje u proračunu projekta ili programa kada ih plaća 

korisnik ili njegovi partneri. Ukoliko opis programa ili projekta predviđa doprinose u naravi, 

takvi se doprinosi moraju osigurati. 

 

VI. NAĈIN PLAĆANJA  
 

Ĉlanak 36 

Grad će, za svaku proračunsku godinu, Odlukom o izvršavanju proračuna propisati 

postupak plaćanja odobrenih programa. 

 

Povrat sredstava 

Ĉlanak 37 

Grad će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za 

provedbu odobrenog programa ili projekta u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:  

- nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom, 

- nije utrošio sva odobrena sredstva, 

- sredstva nije koristio namjenski, 

- neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku. 

 

Ĉlanak 38. 

 U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstava Gradu, Grad će donijeti odluku da 

prijave koje na natječaj pristignu od strane tog prijavitelja u naredne dvije godineu ne uzme u 

razmatranje.   

 

Ĉlanak 39. 

 Odredbe natječajne dokumentacije vezane za financiranje udruga sredstvima proračuna 

Grada koje nisu definirane ovom Odlukom ili su u suprotnosti s odredbama Uredbe i zakona, 

primjenjivat će se direktno na način kako su ih definirale odredbe tih akata. 

 

Ĉlanak 40. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije". 

 

Predsjednik Gradskog vijeća 

Anđelko Glivar, dr. med. 
 


