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1. Općina Drenovci provodi postupak za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Općine
Drenovci za 2017. godinu udrugama čije aktivnosti pridonose zadovoljenju javnih potreba,
kao i organizacijama civilnog društva kada su one, u skladu s uvjetima javnog poziva za
financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija, prihvatljivi prijavitelji.
Općina Drenovci neće financirati programe i projekte organizacija koji se financiraju po
posebnim propisima te organizacija civilnoga društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane
Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima Općine
Drenovci.
Odredbe ove Odluke ne odnose se na financiranje programa, projekata i manifestacija
ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Općina Drenovci.
2. Udrugama se odobravaju financijska sredstva iz proračuna Općine Drenovci, za provedbu
programa, projekata, aktivnosti i manifestacija, u obliku donacija, sponzorstava ili nekih
drugih oblika dodjele financijskih i nefinancijskih sredstava za programe, projekte, aktivnosti
i manifestacije koje mogu biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne,
gastronomske i ostale, a sve u cilju podizanja razine kvalitete življenja u zajednici kroz
poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala.
3. Općina Drenovci će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama,
potencijalnim korisnicima uz uvjet da:
 su upisani u odgovarajući Registar, odnosno da su registrirani kao udruge,
zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
te da su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti
kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 program, projekt, aktivnost ili manifestacija, koju prijave na javni poziv Općine
Drenovci, bude pozitivno ocijenjena, odnosno da doprinosi zadovoljenju javnih
potreba na tom području,
 su uredno ispunili obveze i dostavili izvješće Općini Drenovci o prethodnom
financiranju iz proračuna Općine Drenovci i drugih javnih izvora, te da nemaju
dugovanja s osnove plaćanja doprinosa i poreza, kao i drugih davanja prema
državnom proračunu i proračunu Općine Drenovci,
 se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak
i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom,
 da imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način
sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, kao i
prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu
za proteklu godinu,
 imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu
programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje
socijalnih usluga.
 očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u
okviru pojedinog natječaja.
4. Općina Drenovci će pri financiranju programa i projekata primjenjivati osnovne standarde
planiranja i provedbe financiranja, odnosno praćenja i vrednovanja financiranja i
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izvještavanja, definirane Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
5. Financiranje svih programa i projekata provodi se putem javnog poziva, čime se javnost
obavještava o prioritetnim područjima djelovanja, osigurava transparentnost dodjele
financijskih sredstava i omogućava odabir najkvalitetnijih programa i projekata dobivanje
što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava. Javni poziv bit će otvoren najmanje 30 dana
od datuma objave. Tekst javnog poziva objavit se na internetskim stranicama Općine
Drenovci, a sadrži osnovne podatke o području koje će se financirati, prihvatljivim
prijaviteljima, financijskim sredstvima koja se mogu dodijeliti na temelju javnog poziva,
rokovima, načinu prijave i mjestu na kojem je natječajna dokumentacija dostupna.
6. Po isteku roka za podnošenje prijava na javni poziv, prijavljene programe, projekte,
aktivnosti ili manifestacije ocjenjuje radno tijelo, odnosno povjerenstvo, koje za tu svrhu
imenuje davatelj financijskih sredstava.
Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno ocjenjivačko tijelo kojega mogu sačinjavati
predstavnici Općine Drenovci, te nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog
društva, a radi na temelju poslovnika kojeg svi članovi prihvaćaju svojim potpisom, a
obavezni su potpisati i izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. Povjerenstvo za ocjenjivanje
razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima
koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog za odobravanje financijskih
sredstava za programe ili projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje
načelnik Općine Drenovci. Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenja odluke
o financiranju istih i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su projekti ili programi
prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 45 dana, računajući od zadnjeg dana
za dostavu prijava programa ili projekta.
7. Nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska
sredstva, Općina Drenovci javno objavljuje rezultate javnog poziva s podacima o udrugama
kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja. Općina Drenovci
će, u roku od 8 dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti udruge
čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o rezultatima ocjenjivanja i
razlozima ne prihvaćanja istih. Udruge kojima nisu odobrena financijska sredstva, mogu u
roku od 8 dana od primitka obavijesti o rezultatima odabira, podnijeti prigovor općinskom
načelniku Općine Drenovci u pisanom obliku. Odluka o prigovoru je konačna.
8. Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Drenovci će potpisati
ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o
financiranju.
Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u okviru jednog javnog
poziva, a utvrđuju se sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i posebnog
dijela ugovora koje čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv
programa ili projekta, iznos financiranja, rokovi provedbe i slično.
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9. Općina Drenovci će sa svakim pojedinačnim korisnikom definirati model, odnosno načine i
postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge.U slučaju da niti jedan od predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, Općina
Drenovci može utvrditi i drugačiji model, odnosno dinamiku isplate, koji će biti istaknut u
javnom pozivu i utvrđen ugovorom. Konačan iznos sredstava koji Općina Drenovci treba
isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava
navedenih u ugovoru.
10. Sva financijska sredstva koje Općina Drenovci dodjeljuje putem javnog poziva odnose se,
na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju. U slučaju da
udruga prijavi višegodišnji program ili projekt, eventualno financiranje se ugovara na
godišnjoj razini.
11. Općina Drenovci obvezuje se pratiti provedbu programa, projekta, aktivnosti ili
manifestacije, za koju su odobrena sredstva. Praćenje će se vršiti odobravanjem opisnih i
financijskih izvješća koji je korisnik sredstava dužan dostavljati, kao i uvidom na terenu, u
slučajevima kada je to predviđeno Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge.
12. Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite evidencije vezane uz
provođenje programa ili projekta,kao i osigurati financijske izvještaje, koristeći odgovarajuće
računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.
Korisnik financiranja je obvezan dopustiti proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima
koji vrše nadzor temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, da
provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, provođenje projekta ili
programa i po potrebi izvrše reviziju na temelju računovodstvene dokumentacije, u toku
kalendarske godine za koju je objavljen javni poziv, kao i u razdoblju od sedam godina nakon
završne isplate.
13. Za sve odredbe vezane za financiranje udruga sredstvima proračuna Općine Drenovci, a
koje nisu definirane utvrđenom Odlukom primjenjivati će se odredbe Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge i drugih pozitivnih propisa.
OPĆINSKI NAČELNIK
Jakša Šestić, prof.
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