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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te članka 44. 
Statuta Općine Donji Vidovec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13), Zakona o 
udrugama (Narodne novine broj 74/14), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), Općinski načelnik Općine Donji Vidovec donio je 

ODLUKU 
o naĉinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proraĉuna Općine Donji Vidovec za 2016. 

godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge   
 

Ĉlanak 1. 
 (1) Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju 
programa i projekata koje provode udruge iz raspoloživih sredstava Proračuna Općine Donji 
Vidovec (u daljnjem tekstu: Općina) u ukupnom iznosu od 138.000,00 kuna.  
 (2) Ukupno raspoloživa sredstva u Proračunu Općine za 2016. godinu, raspodijeljena su 
na slijedeća programska područja: 
 -  rad sportskih udruga 80.000,00 kuna, s time da je najniži iznos pojedinačnog ugovora 
o dodjeli financijskih sredstava 500,00 kuna, najviši iznos 40.000,00 kuna, a očekivani broj 
udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata je 7, 
 - rad kulturno-umjetničkih udruga 42.000,00 kuna, s time da je najniži iznos pojedinačnog 
ugovora o dodjeli financijskih sredstava 500,00 kuna, najviši iznos 35.000,00 kuna, a očekivani 
broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata su 3, 
 - rad ostalih udruga 16.000,00 kuna, s time da je najniži iznos pojedinačnog ugovora o 
dodjeli financijskih sredstava 500,00 kuna, najviši iznos 5.000,00 kuna, a očekivani broj udruga 
s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata je 7. 
 

Ĉlanak 2. 
 Sredstva navedena u članku 1. raspodijeliti će se na temelju Javnog natječaja za 
financiranje programa i projekata koje provode udruge, sredstvima Proračuna Općine za 2016. 
godinu (u daljnjem tekstu: Natječaj) u skladu s dokumentacijom za provedbu javnog natječaja 
koja je sastavni dio ove Odluke. 
 

Ĉlanak 3. 
 (1) Dokumentacija za provedbu Natječaja iz članka 2. ove Odluke obuhvaća: 
 1. tekst Natječaja, 
 2. upute za prijavitelje, 
 3. obrasce za prijavu programa ili projekta, 
 4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa i 
 5. obrasce za provedbu programa i izvještavanje. 
 (2) Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su: 
 3.1. Obrazac opisa programa ili projekta 
 3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta 
 3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 
  3.6. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu. 
  Obrasci za provedbu programa i izvještavanje iz stavka 1. ovog članka su: 
 5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta 
 5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta 
 5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.  
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Ĉlanak 4. 
Tekst Natječaja će se objaviti na internetskoj stranici Općine  www.donjividovec.hr .  
Na Internet stranici Općine, uz tekst javnog natječaja ili javnog poziva, objavit će se i 

cjelokupna natječajna dokumentacija, a biti će dostupna za preuzimanje i u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine (u daljnjem tekstu: Upravni odjel). 
 

Ĉlanak 5. 
Općina će putem Upravnog odjela osigurati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za 

primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i vrednovanja 
rezultata programa i projekata iz svog djelokruga. 
 

Ĉlanak 6. 
 Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, povjerenstvo Upravnog odjela pristupit 
će postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja pristiglih prijava. 

Za provođenje ocjenjivanja prijava pristiglih na objavljeni natječaj, Općinski načelnik 
imenovat će Povjerenstvo kao nezavisno stručno tijelo za svako programsko područje. 

Povjerenstvo će nakon razmatranja i ocjenjivanja prijava, dati prijedlog za odobravanje 
sredstava. 

Konačnu odluku o odobravaju financijska sredstva donosi Općinski načelnik. 
 

Ĉlanak 7.  
Sa svim udrugama kojima će biti odobrena financijska sredstva Općina će zaključiti 

ugovor. 
Ugovorom će se definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava i namjena, 

sredstva te rokovi provedbe i izvještavanja. 
 

Ĉlanak 8. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internetskoj stranici 
Općine. 
 

KLASA: 402-08/16-01/01 

URBROJ: 2109/07-01-16-01 

Donji Vidovec, 30. ožujka 2016. godine  

 

 

OPĆINSKI  NAĈELNIK 

 

Josip Grivec, v.

http://www.donjividovec.hr/
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