REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinsko vijeće
KLASA: 402-04/15-01/01
URBROJ:2188/02-01-15-1
Rokovci, 28. prosinca 2015. godine
Temeljem članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske
županije broj 2/13) u svezi s člankom 33. stavak 1. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj
74/14.) i člankom 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15., u daljnjem
tekstu: Uredba), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 20. sjednici održanoj dana 28.
prosinca 2015. godine donijelo
ODLUKU
o financiranju programa i projekata udruga
od interesa za opće dobro u Općini Andrijaševci

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način, te postupak odobravanja financijskih potpora iz
sredstava Proračuna Općine Andrijaševci (nastavno: proračun) udrugama za provedbu programa i
projekata koji su od interesa za opće dobro u Općini Andrijaševci (nastavno: Općina).
Članak 2.
Pod potporama, u smislu ove Odluke, podrazumijevaju se namjenska nepovratna financijska
sredstva odobrena iz proračuna za programe, projekte, jednodnevne i višednevne manifestacije i
građanske inicijative od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine.
Pod udrugama, u smislu ove Odluke podrazumijevaju se pravne osobe ustrojene i registrirane
prema propisima kojima se uređuje osnivanje, registracija, pravni položaj i prestanak postojanja
udruga sa svojstvom pravne osobe.
Pod 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.
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
Općina će natječajima i javnim pozivima poticati organizacije civilnog društva na izradu višegodišnjih
programa u svrhu izgradnje kapaciteta i razvoja civilnoga društva u Općini.
Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode organizacije civilnog
društva i neprofitne organizacije s ciljem davanja dodatne ponude na području Općine i razvoja
Općine općenito. 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 Općine osmisli i provodi dio građana Općine 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.
Programima i projektima od interesa za opće dobro, u smislu ove Odluke, smatraju se
zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanima
Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok
djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i
unaprjeđuje razvoj društvene zajednice, zadovoljavaju javne potrebe na području Općine.
Udruga ne može ostvariti financijsku potporu prema odredbama ove Odluke za manifestacije i
aktivnosti koje se već financiraju iz proračuna ili po posebnim propisima odnosno aktima.
Sredstva proračuna ne mogu se, temeljem ove Odluke odobriti niti koristiti za financiranje
materijalnih davanja članovima udruge.

-

-

Članak 3.
Sredstvima proračuna financira se djelatnost udruga:
koje ostvaruju programe za koje se sredstva osiguravaju izravnom primjenom posebnih
propisa,
koje ostvaruju programe i projekte kojima se pridonosi razvoju gospodarskih djelatnosti, te
građanskih inicijativa, razvoju i demokratizaciji društva, okupljanju i zaštiti žena, ljudskih
prava i sloboda,zaštiti prava potrošača, zaštite okoliša i prirode te ruralnom razvoju Općine,
koje ostvaruju programe javnih potreba u zdravstvu, socijalnoj skrbi, školstvu, kulturi,
tehničkoj kulturi i sportu,te programe iz područja rada s invalidima, djecom i mladima,
osobama treće životne dobi te programima iz područja djelovanja braniteljskih udruga
proizašlih iz Domovinskog rata,
koje provode druge programe i projekte kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva i opće
društvenih potreba Općine i njenih stanovnika.

Članak 4.
Udruge koje ostvaruju programe iz podstavka 1. članka 3. financiraju se u visini i na način
utvrđen posebnim propisima.
Udrugama koje ostvaruju programe i projekte iz podstavaka 2., 3. i 4. članka 3. potpore za
njihovu provedbu odobravaju se pod uvjetima, u visini i na način utvrđen aktima kojima je uređena
njihova dodjela.
Potpore iz sredstava namijenjenih financiranju udruga koja se osiguravaju u okviru programa
javnih potreba, a za koja tim programima nisu imenovani krajnji korisnici, odobravaju se po postupku
i na način utvrđen ovom Odlukom i Pravilniku o financiranju javnih potreba u Općini Andrijaševci (u
daljnjem tekstu: Pravilnik) koji donosi Općinski načelnik, a kojim se utvrđuju kriteriji, mjerila i

postupci za financiranje javnih potreba iz proračuna Općine.
II. KRITERIJI I MJERILA ODOBRAVANJA POTPORA
Članak 5.
Prioritetna područja financiranja, prema ovoj Odluci, su programi i projekti:
- iz područja sporta, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi i usluga,
- iz područja gospodarskih djelatnosti( lovstvo, konjogojstvo i slično),
- iz područja djelovanja braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
- iz područja rada s inavlidima, te djecom i mladima, osobama treće životne dobi,školstva,
- iz područja zdravlja, zaštite okoliša i prirode,
- iz područja građanskih inicijativa, razvoja i demokratizacije društva, okupljanja i zaštite žena,
ljudskih prava i sloboda, zaštite prava potrošača.
Članak 6.
Temeljni kriteriji financiranja udruga koje svojim programima zadovoljavaju javne potrebe
predstavljaju ciljevi utvrđeni odgovarajućim godišnjim programom javnih potreba koje donosi
Općinsko vijeće.
1

Članak 7.
U postupku odobravanja potpora ocjenjuje se kvaliteta i značenje prijavljenog programa
odnosno projekta, njihova realnost te institucionalna osposobljenost prijavitelja za njihovu provedbu, a
osobito:
- doprinos programa odnosno projekta ostvarivanju vizije i strateških ciljeva razvoja Općine,
- doprinos programa odnosno projekta ostvarivanju programa zadovoljavanja javnih potreba u
području na koje se program odnosno projekt odnosi,
- broj sudionika obuhvaćenih provedbom programa odnosno projekta,
- realnost i ostvarivost planiranog projekta odnosno programa,
- održivost programa ili projekta,
- odnos troškova i planiranog učinka projekta,
- plan osiguranja sredstava za provedbu projekta odnosno programa,
- sposobnost udruge za provedbu i upravljanje planiranim projektom odnosno programom,
- prijašnje iskustvo u djelovanju udruge.
Ocjenjivanje prijava za financiranje programa ili projekata udruga u smislu stavka 1. obavlja
se prema propisanom obrascu vrednovanja elemenata sukladno Uredbi.
Temeljno mjerilo za odobravanje sredstava predstavlja stupanj značaja programa za Općinu u
odnosu na sredstva potrebna za ostvarivanje toga programa.
III. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORA
Članak 8.
Postupak dodjele potpora pokreće se i provodi temeljem javnog natječaja/javnog poziva, a
sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba u Općini Andrijaševci (u daljnjem tekstu: Pravilnik)
koji donosi Općinski načelnik.
Članak 9.
Iznimno od odredbe članka 8. financijska sredstava dodjeljuju se izravno na zamolbu tražitelja
sredstava:
 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 imenovanog u postupku dodjele potpora,
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 dodjeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u
proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.
Zamolbe za odobravanje financijskih sredstava temeljem stavka 1. ovoga članka podnose se
tijekom godine i razmatraju se te se, primjenom standardnih kriterija utvrđenih ovom Odlukom, o
njima odlučuje u okviru preostalih raspoloživih sredstava proračuna namijenjenih za financiranje
programa i projekata čije se financiranje traži.
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Članak 10.
Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i drugih programa za financiranje svih oblika
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge objavljuje se najkasnije 30 dana
od dana usvajanja proračuna za slijedeću godinu.
Javni natječaj/javni poziv za dodjelu potpora otvoren je za podnošenje prijava 30 dana od
dana objave javnog natječaja/javnog poziva.
Javni natječaj/javni poziv se može objaviti za pojedino ili zajedno za sva prioritetna područja
financiranja iz članka 5. ove Odluke.
Javni natječaj/javni poziv s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na
službenoj web-stranici Općine – www.andrijasevci.hr i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade
Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i u dnevnim odnosno
tjednim glasilima, na društvenim mrežama ili se o tome javnost može obavijestiti putem tiskovne
konferencije kao i slanjem elektroničke pošte na odgovarajuće adrese.
Članak 11.
Sva pitanja vezana uz postupak odobravanja financijskih potpora određena su Pravilnikom o
financiranju javnih potreba u Općini Andrijaševci koji donosi Općinski načelnik, Uredbom te drugim
zakonskim i podzakonskim propisima koji se odnose na navedeno područje.
Članak 12.
Općina 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, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj
odgovornosti, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi,
Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.
Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski odnos između davatelja financijskih
sredstava i udruge kao provoditelja projektnih i programskih aktivnosti, a na temelju praćenja i
vrednovanja rezultata pojedinačnih programa i projekta, u cilju utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i
razine promjena koje su se u lokalnoj zajednici odnosno u društvu dogodile zahvaljujući provedbi
potpore, Općina će vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog javnog natječaja ili javnog poziva i
planirati buduće aktivnosti u pojedinom prioritetnom području financiranja.
Članak 13.
Praćenje će se vršiti na dva načina: odobravanjem opisnih i financijskih izvješća korisnika
sredstava te kontrolom “na licu mjesta” od strane službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine, u
dogovoru s korisnikom sredstava.
Članak 14.
Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta Općina 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.
Članak 15.
Sva financijska sredstva koje Općina dodjeluje putem natječaja odnose se, u pravilu, na
aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju, osim višegodišnjeg
financiranja koje se odobrava na rok do četiri (4) godine, što će se definirati samim natječajem.
Višegodišnje financiranje iz stavka 1. ovog članka ugovara se na godišnjoj razini, s propisanim
programskim i financijskim vrednovanjem korištenja financijske potpore Općine u prethodnom
vremenskom razdoblju.
Korisnici kojima Općina odobri višegodišnja financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka
mogu tu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad istekne prethodna višegodišnja potpora Općine.
Nastavak financiranja višegodišnjih programa i iznos potpore u narednoj godini ovisi o
rezultatima praćenja i vrednovanja aktivnosti realiziranih u okviru tog programa u tekućoj godini koje
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prati imenovano povjerenstvo, o čemu odluku donosi Općinski načelnik, sukladno podnesenim
izvješćima, a u skladu s odredbama Uredbe i Pravilnika.
Općina će poticati korisnike višegodišnjeg financiranja na izradu programa samofinanciranja
koji će omogućiti njihovu održivost i razvoj.
Članak 16.
Korisnici višegodišnjeg financiranja Općine mogu se u razdoblju trajanja financiranja javiti na
druge natječaje i pozive Općine isključivo kroz predlaganje drugih projekata, inicijativa i manifestacija
u tom i ostalim programskim područjima
Članak 17.
Visina sredstava koje će svaki korisnik financijskih sredstava ostvariti iz proračuna Općine bit
će definirana kroz proceduru propisanu ovom Odlukom i Pravilnikom, u skladu s kriterijima za svako
pojedino područje raspisano javni natječajem ili javnim pozivom.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Radi sustavnog praćenja postupka odobravanja potpora te ostvarivanja programa i projekata
od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine u okviru informacijskog sustava
Općine uspostavit će se registar podataka o financiranju udruga.
Registar iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadržava podatke o:
- nositelju programa (nazivu i adresi nositelja programa),
- programu (nazivu i sadržaju programa, djelatnosti kojoj program pripada, mjestu i vremenu
održavanja, financijskoj vrijednosti programa),
- postupku odobravanja (datumu primitka zahtjeva, nazivu i datumu donošenja akta o odobrenju
sredstava),
- odobrenom iznosu sredstava (visini i namjeni sredstava Općinskog proračuna),
- utrošku sredstava (visini utrošenih sredstava, datumu podnošenja izvješća o utrošku) i
- ostvarivanju programa (postignutim rezultatima, praćenju i vrednovanju).

Za vođenje Registra iz stavka 1. ovoga članka zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.
Članak 19.
Dokumentaciju za provedbu natječaja (u nastavku: natječajna dokumentacija), na prijedlog
nadležnog Jedinstvenog upravnog odjela, utvrđuje Općinski načelnik u okviru donošenja odluke o
načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u
određenom području provode udruge sukladno Pravilniku, Uredbi i ostalim zakonskim propisima.
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko – srijemske
županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Kobašević, bacc.oec.
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