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I. Općinski načelnik 

 

3. 

Temeljem članka 39. stavak 2. i članka 44. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12 i 123/17), članka 62. stavak 2. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene 

novine Općine Vrsar“, broj 2/13 i 3/17), članka 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, 

broj 74/14 i 70/17), članka 25. 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) i Odluke Općinskog načelnika, KLASA: 022-01/17-01/0001,URBROJ: 

2167/02-03-01-01-18-17-0001 od 07.09.2017. godine, zamjenik Općinskog načelnika Općine 

Vrsar-Orsera donosi 

 

ODLUKU 
o načinu raspodjele preostalih raspoloživih sredstava iz Proračuna  

Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa,  

projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području  

Općine Vrsar-Orsera koje provode udruge  

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele preostalih sredstava namijenjenih 

financiranju programa, projekata i manifestacija udruga od interesa za opće dobro na 

području Općine Vrsar-Orsera iz sredstava Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu, 

nakon provedenog prvog Natječaja, KLASA: 402-01/17-01/82   URBROJ: 2167/02-03-01-

02-18-17-0002 od 29.12.2017. godine, u ukupnom iznosu od 169.000,00 kuna (slovima: 

stošezdesetdevetisuća kuna), a koja su u Proračunu raspoređena na slijedeći način: 
- Razdjel 200 Glava 02 Program 2003 Aktivnost A200301 –  tekuće donacije za 

okvirno tri udruge u iznosu od 44.000,00 kn (pojedinačna potpora 5.000,00 do 

34.000,00 kn)  na području gospodarstva, 
- Razdjel 200 Glava 02 Program 2201 Aktivnost A220105 –  tekuće donacije za 

okvirno tri udruge u iznosu od 6.000,00 kn (pojedinačna potpora 1.500,00 do 

3.000,00 kn),  na području obrazovanja, 
-  Razdjel 200 Glava 02 Program 2301 Aktivnost A230103 – tekuća donacija za 

okvirno dvije udruge u iznosu od 15.000,00 kn (pojedinačna potpora 5.000,00 do 

10.000,00 kn) na području kulture, 
- Razdjel 200 Glava 02 Program 2401 Aktivnost A240101 –  tekuće donacije za 

okvirno četiri udruge u iznosu od 59.000,00 kn (pojedinačna potpora 5.000,00 do 

30.000,00 kn) na području sporta i rekreacije, 
- Razdjel 200 Glava 02 Program 2602 Aktivnost A260201 –  tekuće donacije za 

okvirno šest udruga u iznosu od 45.000,00 kuna (pojedinačna potpora 3.000,00 do 

8.000,00) na području razvoja civilnog društva: zaštite i promicanja prava 

nacionalnih manjina; poticanje udruživanja i aktivizma žena; informiranja, edukacije 

i prevencije raznih ovisnosti i teških bolesnih stanja, kao i resocijalizacije i 

rekovalescencije; promicanja zdravog načina života, te humanitarnih manifestacija. 
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Članak 2. 
 Sredstva navedena u članku 1. raspodijelit će se na temelju 2. Javnog natječaja za 

financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za javno dobro na području 

Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: 2.Natječaj) čiji je nositelj Općina 

Vrsar-Orsera. 
 Za pripremu dokumentacije i provedbu 2. Natječaja nadležan je Jedinstveni upravni 

odjel Općine Vrsar-Orsera, koji prethodno donosi i objavljuje 2. Godišnji plan objave 

natječaja. 

 
Članak 3. 

 Dokumentacija za provedbu 2. Natječaja iz članka 2. ove Odluke obuhvaća:  
1. tekst javnog natječaja,  
2. upute za prijavitelje,  
3. obrasce za prijavu programa/projekta,  
4. obrazac  za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i  
5. obrasce  za provedbu programa/projekta i izvještavanje. 

 
 Obrasci za prijavu iz stavka 1. ovog članka su: 

3.1. Obrazac opisa programa/projekta 
3.2. Obrazac proračuna programa/projekta 

 
 Obrasci za provedbu programa/projekta 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 

5.4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 
 

Članak 4. 
 2.Godišnji plan objave natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Vrsar-

Orsera: www.vrsar.hr. 

Poziv i dokumentacija za provedbu 2. Natječaja iz članka 3. objavljuje se u cijelosti 

na mrežnim stranicama Općine Vrsar-Orsera: www.vrsar.hr i oglasnoj ploči Općine Vrsar-

Orsera. 

 
Članak 5. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera provodi postupak zaprimanja i 

otvaranja prijava, te provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja. 
 Zamjenik općinskog načelnika imenuje članove Povjerenstva za prigovore i 

Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava, temeljem čijih prijedloga donosi odluke o 

prihvaćanju odnosno odbijanju prigovora, te odluku o odobravanju odnosno neodobravanju 

financiranja programa, projekata i manifestacija udruga od interesa za javno dobro na 

području Općine Vrsar-Orsera. 
 Na temelju odluke o odobravanju sredstava sklapaju se pojedinačni ugovori o 

financiranju udruga za 2018. godinu. 

Članak 6. 
 Odluka iz članka 5. stavak 3. objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Vrsar-

Orsera i oglasnoj ploči Općine Vrsar-Orsera. 

 
 

http://www.vrsar.hr/
http://www.vrsar.hr/
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Članak 7. 
 Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.  

 
Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenim novinama Općine Vrsar-

Orsera". 

 

 

Klasa: 011-01/17-01/23           

Urbroj: 2167/02-01/16-18-3               

Vrsar-Orsera, 01.03.2018.       

 

 

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA 

OPĆINE VRSAR-ORSERA 

v.r. Franko Štifanić 

 

 


