
PRIJEDLOG  

Na temelju članka 35. 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, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članaka 25. i 100. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke 

županije“ br. 11/21) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ („Glasnik 

Zagrebačke županije“ br. 11/21) te sukladno odredbama Zakona o udrugama („Narodne 

novine“ br.74/14, 70/17 i 98/19) i 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 i 37/21), Općinsko vijeće Općine Križ na ___. sjednici održanoj 

dana_______. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o načinu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2022. godinu 

namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge 

 

I. 

Prioritetna područja za financiranje projekata i programa udruga utvrđuju se za 2022. 

godinu na temelju procjene potreba u određenom području u skladu sa Programom razvoja 

Općine Križ za razdoblje 2021. – 2027. godine u kojem se u poglavlju 3.1. Društvene 

djelatnosti, u segmentu društvenih djelatnosti na području Općine prikazane društvene 

značajke, stanje u obrazovanju, stanje u zdravstvu, sportu, kulturna i prirodna baština te 

vatrogasna zaštita. Za unapređenje spomenutih djelatnosti, odnosno aktivnosti udruga od 

interesa za opće dobro sukladno članku 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 

br.74/14, 70/17 i 98/19), a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima 

financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

(„Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21), te ostalim aktima po pojedinim područjima, nužno je 

primjenjivati načela društvene odgovornosti i korisnosti uz transparentno korištenje 

proračunskih sredstava pri njihovoj raspodjeli udrugama.  

II. 

       Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju 

programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Križ za 2022. godinu u sljedećim područjima: 

− u području kulture, iz raspoloživih sredstava Općine u ukupnom iznosu od =150.000,00 kn 

(slovima: stopedesettisućakuna), a koja su u Proračunu Općine Križ za 2022. godinu 

raspoređena u: Razdjel 002, Glava 00201, Program 1008 Program javnih potreba u kulturi, 

Aktivnost A100801; 

− u području zdravstva, socijale i preventive, iz raspoloživih sredstava Općine u ukupnom iznosu 

od =40.000,00 kn (slovima: četrdesettisućakuna), a koja su u Proračunu Općine Križ za 2022. 

godinu raspoređena u: Razdjel 002, Glava 00201, Program 1011 Projekti udruga u zdravstvu, 

socijali i preventivi, Aktivnost A101101 

− u području sporta, iz raspoloživih sredstava Općine u ukupnom iznosu od =550.000,00 kn 

(slovima: petstopedesettisućakuna), a koja su u Proračunu Općine Križ za 2022. godinu 

raspoređena u: Razdjel 002, Glava 00201, Program 1013 Program javnih potreba u sportu, 

Aktivnost A101301. 

          Sredstva navedena u stavku 1. točke II. ove Odluke raspodijeliti će se na temelju javnog 

natječaja/javnog poziva (u daljnjem tekstu: natječaj) za financiranje programa i projekata 

udruga u navedenim područjima, čiji je nositelj Općina Križ i u skladu s dokumentacijom za 

provedbu natječaja. 

III. 

Ovom Odlukom utvrđuje se i da su Proračunom Općine Križ za 2022. godinu planirana 

i sredstva za financiranje odnosno sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi, te zaštite 



od požara, redovne djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa kao i rad udruga proizašlih iz 

Domovinskog rata, koja će se dodijeliti temeljem ugovora, a bez provedbe javnog natječaja, iz 

razloga što je njihovo financiranje regulirano posebnim propisima, i to:  

− Zajednici tehničke kulture Općine Križ, koja će temeljem javnog natječaja/poziva raspodijeliti 

sredstva za projekte i programe članova Zajednice,  

− Vatrogasnoj zajednici Općine Križ, koja će temeljem sklopljenih ugovora s dobrovoljnim 

vatrogasnim društvima raspodijeliti sredstva za projekte i programe članova Zajednice,  

− Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad, kojem se sredstva dodjeljuju temeljem propisa 

za izrijekom određene aktivnosti, koje će provoditi na području Općine Križ, 

− udrugama proizašlim iz Domovinskog rata Općine Križ, kojima se sredstva dodjeljuju temeljem 

posebnog Zakona. 

Financiranje programa i projekata udruga moguće je i bez objavljivanja javnog 

natječaja, izravno i to samo u opravdanim i iznimnim slučajevima: 

- kada nepredviđeni događaji obvezuju Općinu Križ da u suradnji s udrugama žurno djeluje u 

rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće 

riješiti samo izravnom dodjelom sredstava, 

- kada se prema mišljenju nadležnog 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 proračunom za financiranje svih programa i projekata udruga.  

           Kada se financijska sredstva dodjeljuju udrugama izravno, bez raspisivanja javnog 

natječaja Općina Križ će  s korisnikom financijskih sredstava sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli 

sredstava.  

IV. 

        Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz prethodno sklopljenih 

ugovora o financiranju iz javnih izvora, odnosno iz Proračuna Općine Križ, a za dodijeljena 

sredstva iz Proračuna Općine Križ za 2022. godinu, temeljem ugovora sklopljenih s Općinom 

Križ, svi korisnici u obvezi su podnošenja izvještaja Općini Križ o namjenskom korištenju 

sredstava, na propisani način. 

V. 

Utvrđuje se da natječajnu dokumentaciju čine obvezni dokumenti:  

− tekst javnog natječaja,  

− upute za prijavitelje,  

− obrasci za prijavu programa ili projekta: 

obrazac opisa programa ili projekta, obrazac proračuna programa ili projekta, 

− popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu, 

− obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta, 

− obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, 

− obrazac za izvještavanje. 

Ovisno o vrsti natječaja dodatnu natječajnu dokumentaciju za prijavu programa ili 

projekta mogu činiti obrasci, izjave i drugi dokumenti propisani odredbama Uredbe o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 

za opće dobro koje provode udruge.  

Natječaj i dokumentacija za provedbu natječaja iz točke II. ove Odluke objavljuju se u 

cijelosti na internetskim stranicama Općine Križ. 

 

VI. 

Pripremu i provedbu natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama koje provode 

programe i projekte od interesa za opće dobro, provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Križ i 

jedno ili više povjerenstava za pripremu i provedbu natječaja, odnosno provedbu pojedinih 

postupaka sukladno točki II. ove Odluke.  



Općinski načelnik Općine Križ donosi odluku o tome kako će se organizirati postupak 

pripreme i provedbe natječaja te o osnivanju, djelokrugu i imenovanju jednog ili više 

povjerenstva kao neovisnog stručnog tijela Općine Križ koje provodi postupke od faze pripreme 

natječaja do faze potpisivanja ugovora s udrugama, a sve i skladu s Uredbom o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro 

koje provode udruge. U rad povjerenstva osim službenika Jedinstvenog upravnog odjela, 

Općinski načelnik Općine Križ može imenovati i članove Općinskog vijeća te druge neovisne 

stručnjake po posebnim područjima natječaja. 

 

VII. 

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata i programa, Općinski načelnik 

Općine Križ donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata i programa u 

svakom pojedinom području. 

Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Općina Križ će s nositeljem projekta i 

programa sklopiti pojedinačne ugovore. 

            U okviru sredstava predviđenih Proračunom Općine Križ za 2022. godinu i provedenim 

javnim natječajima za financiranje programa i projekata udruga po pojedinim područjima, a 

koje će se financirati iz Proračuna Općine Križ za 2022. godinu, odnosno za financiranju 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, raspodjela planiranih 

sredstava izvršavati će se prema mogućnostima Proračuna i ostvarenju planiranih prihoda 

Proračuna za 2022. godinu. 

VIII. 

Odluka iz točke VII. bit će objavljena na internetskim stranicama Općine Križ. 

 

IX. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Križ, koji će u 

provedbi u svemu što nije definirano odredbama ove Odluke, primijeniti odredbe Uredbe o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 

za opće dobro koje provode udruge te druge mjerodavne propise i akte. 

 

X. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije. 
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