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KLASA: 402-03/18-01/005 
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Zabok, 19.01.2018. 

 

Na temelju čl. 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 čl. 68. i 

110. i članka 42. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 

9/13. i 16/14. ), 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, broj: 26/15) i Programa 

javnih potreba u kulturi, Programa javnih potreba u sportu, te Programa socijalne skrbi 

Grada Zaboka za 2018.godinu, donosi: 

ODLUKU 

o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu 

namijenjenih financiranju projekata udruga u području  

sporta, kulture i socijalne skrbi 

 

I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata 

udruga u području sporta, kulture i socijalne skrbi u Gradu Zaboku za 2018. godinu iz 

raspoloživih sredstava Grada Zaboka u iznosu od  1.850.000,00 kn 

(milionosamstopedesettisućakuna), a koja su u državnom proračunu grada Zaboka za 2018. 

godinu raspoređena u: 

 
1) Razdjel 003: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe 

           Glava: 00301 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe 

           Program:1015 Javne potrebe u kulturi i religijskoj kulturi 

           Aktivnost A 101504 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi 

           Konto 38119 ostale tekuće donacije 

 

2) Razdjel 003: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe 

            Glava: 00301 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe 

            Program 1016 Socijalna skrb 

            Aktivnost A101603 Sufinanciranje programa i projekata socijalne skrbi  

            Konto 38119 ostale tekuće donacije 

 

3) Razdjel 003: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe 

  Glava: 00301 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe 

Program 1018 Razvoj sporta i rekreacije 

Aktivnost A101801 Sportska zajednica Grada Zaboka 

konto 38115 tekuće donacije sportskim društvima 



II. 

Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog natječaja za financiranje 

projekata udruga u području sporta, kulture i socijalne skrbi (podrška udrugama koje pružaju 

socijalne usluge u zajednici, institucionalna podrška organizacijskom razvoju udruge za 2018. 

godinu) (u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Grad Zabok za sredstva iz stavka I. pod 

točkama 1) i 2) ove Odluke, te Sportska zajednica Grada Zaboka za sredstva iz stavka I. točke 

3) ove Odluke u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove 

Odluke. 

III. 

Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:  

1. tekst javnog natječaja,  

2. upute za prijavitelje,  

3. obrasce za prijavu projekta,  

4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i  

5. obrasce za provedbu projekta i izvještavanje 

 

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 

3.4. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) 

Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su: 

5.1. Obrazac Ugovora o dodjeli financijske podrške 

5.2. Obrazac opisnog izvještaja programa ili projekta 

5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta 

5.4. Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava 

 

IV. 

Poziv i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavljuje se u cijelosti na mrežnim 

stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr.  te za sredstva iz stavka I. točke 3) ove Odluke na 

mrežnim stranicama Grada Zaboka, te Športske zajednice Grada Zabok www.sz-zabok.hr. 

 

V. 

Grad Zaboka nadležan je za provedbu postupka za sredstva iz stavka I. pod točkama 1) i 2) 

ove Odluke, te Sportska zajednica Grada Zaboka za sredstva iz stavka I. točke 3) ove Odluke. 

Sukladno Uputama za prijavitelje, Grad Zabok će osnovati Povjerenstvo/Komisiju za 

otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja te provesti otvaranje zaprimljenih 

prijava, za sredstva iz stavka I. pod točkama 1) i 2) ove Odluke, a Sportska zajednica Grada 

Zaboka za sredstva iz stavka I. točke 3) ove Odluke. 

Grad Zabok osnovati će Povjerenstvo za ocjenjivanje/Stručnu radnu skupinu za procjenu 

zaprimljenih projektnih prijava koje su uspješno ispunile provjeru propisanih uvjeta natječaja 

za sredstva iz stavka I. pod točkama 1) i 2) ove Odluke, a Sportska zajednica Grada Zaboka za 

sredstva iz stavka I. točke 3) ove Odluke. 

Članovi Povjerenstva/Komisije za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja i 

Povjerenstva za ocjenjivanje/Stručnu radnu skupinu za procjenu zaprimljenih projektnih 

prijava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku Grada 

Zaboka za sredstva iz stavka I. pod točkama 1) i 2) ove Odluke, a za sredstva iz stavka I. 

http://www.zabok.hr/
http://www.sz-zabok.hr/


točke 3) ove Odluke sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku 

Sportske zajednice Grada Zaboka.  

Članove Povjerenstva/Komisije za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja i 

Povjerenstva za ocjenjivanje/Stručnu radnu skupinu za procjenu zaprimljenih projektnih 

prijava imenuje Grad Zabok za sredstva iz stavka I. pod točkama 1) i 2) ove Odluke, a 

Sportska zajednica Grada Zaboka za sredstva iz stavka I. točke 3) ove Odluke. 

Naknade za rad članova Povjerenstva za ocjenjivanje/Stručne radne skupine za procjenu 

osigurat će se iz sredstava Grada Zaboka za sredstva iz stavka I. pod točkama 1) i 2) ove 

Odluke, a iz sredstava Sportske zajednice Grada Zaboka za sredstva iz stavka I. točke 3) ove 

Odluke. 

VI. 

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, gradonačelnik Grada Zaboka donosi 

Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga za sredstva iz stavka I. pod 

točkama 1) i 2) ove Odluke, a Sportska zajednica Grada Zaboka za sredstva iz stavka I. točke 

3) ove Odluke. 

Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Grad Zabok će s nositeljem projekta sklopiti 

pojedinačne ugovore za sredstva iz stavka I. pod točkama 1) i 2) ove Odluke, a Sportska 

zajednica Grada Zaboka za sredstva iz stavka I. točke 3) ove Odluke. 

VII. 

Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Zaboka za sredstva iz 

stavka I. pod točkama 1), 2) i 3) ove Odluke, a Sportska zajednica Grada Zaboka za sredstva 

iz stavka I. točke 3) ove Odluke. 

VIII. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se nadležni Upravni odjel za sredstva iz stavka I. pod 

točkama 1) i 2) ove Odluke, a Sportska zajednica Grada Zaboka za sredstva iz stavka I. točke 

3) ove Odluke. 

 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

     GRADONAČELNIK 

       Ivan Hanžek, oec. 

 

Dostaviti: 

1. Sportska zajednica Grada Zaboka, Zivtov trg 10, Zabok, 

2. Upravni odjel za financije, ovdje,  

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, ovdje, 

4. Pismohrana. 

 

 

         


