Temeljem članka 48. 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, 19/13,
137/15 i 123/17) te članaka 57. i 80. Statuta Općine Funtana-Fontane (“Službeni glasnik
Općine Funtanaˮ, broj 02/13 i 04/15), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne
novine”, broj 74/14 i 70/17), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih
organizacija (“Narodne novine”, broj 121/14) i 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), Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz
Proračuna Općine Funtana-Fontane

Članak 1.
Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna
Općine Funtana-Fontane (“Službeni glasnik Općine Funtanaˮ, broj 08/15) mijenja se i
dopunjuje kako slijedi.
Članak 2.
Članak 6. mijenja se i glasi:
„Zadaće Jedinstvenog upravnog odjela Općine iz prethodnog članka Pravilnika, u
postupku pripreme i provedbe javnog natječaja ili javnog poziva za dodjelu financijskih
sredstava udrugama su:
− predložiti prioritete i programska područja natječaja,
− predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete prijave,
− predložiti natječajnu dokumentaciju,
− izraditi, donijeti i objaviti godišnji plan natječaja,
− javno objaviti i provesti natječaj,
− razmotriti ocjene projekata i prijedloge za financiranje na temelju kriterija iz natječaja,
− utvrditi prijedlog odluke o financiranju projekata i programa udruga,
− organizirati stručno praćenje provedbe projekata financiranih na temelju natječaja i
− pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima natječaja Uredu za udruge.
Općina može obavljanje pojedinih zadaća iz prethodnog stavka povjeriti drugim
organizacijama (u nastavku teksta: druga organizacija) koje imaju odgovarajuće
organizacijske kapacitete, ljudske resurse i relevantna iskustva u postupcima dodjele
financijskih sredstava udrugama.
U slučaju iz prethodnog stavka između Općine i druge organizacije zaključuje se
poseban sporazum kojim se utvrđuju zadaće, odnosno poslovi koje će druga organizacija
obaviti te prava i obveze između Općine i druge organizacije.
U postupcima i poslovima koje bude obavljala, druga organizacija mora primijeniti
odredbe iz ovog Pravilnika, s tim da pojedini elementi postupka mogu, u dogovoru s
Općinom, biti i drugačiji od onih propisanih Pravilnikom, što mora biti jasno određeno u
natječaju, u uputama za prijavitelje.
U cijelom tekstu Pravilnika odredbe koje se odnose na Općinu ili Jedinstveni upravni
odjel Općine u provođenju postupka financiranja programa ili projekta udruga primjenjuju se
i na druge organizacije u okviru poslova utvrđenih sporazumom.“

Članak 3.
U članku 14. stavku 1. iza riječi: „izraditi i“ dodaju se riječi: „donijeti te“, dok se iza
stavka 2. dodaje stavak 3. koji glasi:
„Općina može izvršiti određene promjene u godišnjem planu natječaja koje se
objavljuju na isti način kao i godišnji plan natječaja.“
Članak 4.
U članku 21. stavku 4. riječi: „na CD-u, DVD-u ili USB sticku“ zamjenjuju se
riječima: „na CD-u ili DVD-u“.
Članak 5.
U članku 31. iza stavka 1. dodaju se:
- stavak 2. koji glasi: „Prijavitelji na natječaj nemaju pravo uvida u prijave drugih
prijavitelja i ocjene njihovih projektnih prijava obzirom da se radi o dokumentima koji su u
fazi prijave isključivo vlasništvo prijavitelja.“
- stavak 3. koji glasi: „Projektni prijedlozi, prije potpisivanja ugovora, ne mogu se
smatrati informacijom koju posjeduje davatelj financijskih sredstava u smislu Zakona o pravu
na pristup informacijama.“
- stavak 4. koji glasi: „Tek ukoliko davatelj sredstava prijavljeni projekt ocjeni
uspješnim te s prijaviteljem zaključi ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, odredbama
ugovora uređuje se način postupanja vezano za javnu objavu svih dokumenata i podataka koji
proizlaze iz provedbe projektnih aktivnosti, a sukladno općim uvjetima koji se odnose na
ugovor o dodjeli financijskih sredstava iz javnih izvora udrugama i postupak ugovaranja.“
Članak 6.
U članku 56. iza riječi: „Općini“ dodaju se riječi: „i organizacijama koje Općina za to
ovlasti“.
Članak 7.
Ostale odredbe Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće
dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane ostaju neizmijenjene.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam (8) dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Funtana“.
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