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Na temelju članka 10. 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), u daljnjem tekstu: Uredba, gradonačelnik Grada Novigrada-Cittanova dana  
23. prosinca 2015.godine, donosi 

PRAVILNIK 

o financiranju programa i projekata udruga iz proračuna Grada Novigrada-Cittanova 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim se pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje 
sredstava iz proračuna Grada Novigrada-Cittanova (u daljnjem tekstu: Grad) u svrhu 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge.  

Članak 2. 

Pod Programom se podrazumijeva kontinuirano provođenje aktivnosti usmjerenih na 
ostvarenje određenog cilja za koji je potrebno vremensko razdoblje od godinu dana. 

Pod Projektom se podrazumijeva provođenje aktivnosti usmjerenih na ostvarenje 
određenog cilja za koje je potrebno kraće vremensko razdoblje (dan, tjedan i slično). 

Članak 3. 

Aktivnosti od interesa za opće dobro u smislu ovog pravilnika jesu programi i projekti  
koji doprinose zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i 
planskim dokumentima Grada:  

1. razvijeni održivi turizam  u smislu očuvanja i prezentacije kulturne i prirodne 
baštine, 

2. očuvana tradicija ribarstva, razvijena poljoprivreda i razvoj male privrede, 
3. visoka razina kvalitete života građana u smislu daljnjeg unaprjeđenja odgoja, 

obrazovanja, sporta i rekreacije, stvaralaštva i kreativnosti te razvoja zdravstvene, 
socijalne infrastrukture te osiguravanje sigurnosti građana. 

Članak 4. 
U skladu s ciljevima utvrđenim u prethodnom članku financiranje programa i projekata 

od interesa za opće dobro koje provode udruge podiže se kvaliteta života građana u 
slijedećim područjima: 

1. Kultura 
2. Gospodarstvo 
3. Zaštita okoliša i prirode, zaštita životinja, poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo i 

lovstvo, 
4. Zdravstvo,  
5. Socijalna skrb  
6. Razvoj civilnog društva, 
7. Obrazovanje  i predškolski odgoj  
8. Sport, rekreacija i tehnička kultura. 
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GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA 

Članak 5. 

Gradonačelnik Grada Novigrada-Cittanova (u nastavku teksta: gradonačelnik) 
utvrđuje i objavljuje godišnji plan raspisivanja javnih natječaja na internetskoj stranici Grada 
Novigrada-Cittanova- www.novigrad.hr  i na oglasnoj ploči Grada Novigrada-Cittanova u roku 
30 dana od dana usvajanja proračuna. 

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja sadrži podatke o: 
1. davatelju financijskih sredstava,  
2. područjima financiranja iz članka 4. ovog Pravilnika  
3. planiranom vremenu objave, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava 

namijenjenom za financiranje pojedinog programa, odnosno projekta, očekivanom broju 
programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje 

4.  i eventualno druge podatke. 

Članak 6. 

Grad Novigrad-Cittanova će putem gradskog upravnog tijela nadležnog za pojedino 
područje navedeno u javnom natječaju osigurati organizacijske kapacitete i ljudske resurse 
za primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i vrednovanja 
rezultata programa i projekata iz svog djelokruga. 
 
IZNIMKE JAVNOG NATJEČAJA 

Članak 7. 

Financiranje udruga provodi se na temelju javnog natječaja. 

Bez objavljivanja javnog natječaja financijska sredstva dodjeljuju se izravno samo: 
- kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji 

s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu 
natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom 
bespovratnih financijskih sredstava; 

- kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu 
nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska 
sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na 
području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti 
provode; 

- kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili 
aktom dodijeljene određene javne ovlasti; 

- kada se prema mišljenju Povjerenstva za dodjelu izravnog financiranja jednokratno 
udruzi 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 u 
proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga. Povjerenstvo je dužno 
obrazložiti potrebu izravnog financiranja. 

U slučajevima iz prethodnog stavka, Grad i korisnik sredstava dužni su sklopiti ugovor 
o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva 
proračuna utrošiti, poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih 
sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje. 

http://www.novigrad.hr/
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MJERILA ZA FINANCIRANJE 

Članak 8. 

Korisnik sredstava iz javnih izvora može biti udruga upisana u Registar udruga, 
odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija, koja se svojim 
statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima 
promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom (u daljnjem tekstu: 
korisnik financiranja) i koja ima podruje djelovanja u gradu Novigradu-Cittanova i/ili korisnike 
iz grada Novigrada-Cittanova.  

Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih 
ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom svaka prijava novog programa i/ili 
projekta na javni natječaj bit će odbijena, u periodu od dvije godine računajući od vremena 
provođenja prethodnog programa ili projekta.  

Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom 
proračunu i proračunu Grada Novigrada-Cittanova, a protiv korisnika financiranja, odnosno 
osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni 
postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. Alinejom c), 
odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 
2. Alinejom d) Uredbe ili uvjetima javnog natječaja. 

Korisnik financiranja treba imati: 

–općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način 
sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, 

–prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu 
godinu (na mrežnim stranicama udruge, odnosno na drugi odgovarajući način), 

– odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta.  

Članak 9. 

Natječajna dokumentacija obuhvaća: 
I. Natječaj: 

1. Tekst natječaja 

2. Upute za prijavitelje 

3. Ovaj Pravilnik 

II. Dokumente za prijavu: 

1.  Obrazac opisa programa ili projekata 

2. Obrazac proračuna programa ili projekta- (kao prilog obrascu proračuna 
dostavljaju se dokumenti na osnovi kojih je isti utvrđen (ponude, izjave 
suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i sl.). 

3. Životopis voditelja programa ili projekta, ako je primjenjivo 
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4. Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo 

5. Obrazac izjave kojom potvrđuje da je ispunila ugovorene obveze preuzete 
temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Gradu te 
svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora 

6. Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti naveden u opisu programskih ili projektnih 
aktivnosti da je upoznat s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u 
provedbi, ako je primjenjivo, 

III. Dodatnu dokumentaciju  (ne popunjava se prilikom prijave na natječaj) 

1. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta 

2. Prijedlog ugovora o financiranju  

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (prije sklapanja 
ugovora o financiranju davatelj financijskih sredstava pribavlja izjavu 
prijavitelja o nepostojanju i izbjegavanju dvostrukog financiranja, 

4. Obrasci za izvještavanje (opisni izvještaj, financijski izvještaj). 

Članak 10. 

Prijava na natječaj mora sadržavati: 
1. ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce navedene u natječajnoj dokumentaciji; 
2. uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja programa/projekta 

u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od 
dana objave natječaja; 

3. financijski izvještaj udruge i to: za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika 
godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske 
izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu; 

        za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog 
knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od 
zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i 
izdacima za prethodnu kalendarsku godinu 

4. potvrdu o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne 
stariju od 30 dana od dana objave natječaja; 

5. druge dokaze i dokumentaciju određenu javnim natječajem. 

Članak 11. 

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije popunjavaju se na računalu ili 
rukom prema uputi navedenoj u natječaju i uputama za prijavitelje. 

 U uputama za prijavitelje moguće je propisati nadopune natječajne dokumentacije, ali 
samo one koje ne utječu na kvalitetu prijave, jer se radi o manjim tehničkim pogreškama te 
od prijavitelja zatražiti dodatna pojašnjenja ukoliko ocijeni da je potrebno za ocjenjivanje 
prijave. Kada Povjerenstvo iz članka 15. ovog Pravilnika utvrdi koje prijave imaju manje 
nedostatke ili traži dodatna pojašnjenja, zaključkom će takve prijavitelje pozvat da u roku od 
8 dana dostave tražene nadopune, odnosno ispravke ili priloge.  

Članak 12. 

Za provođenje postupaka javnog natječaja gradonačelnik  imenuje: 
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- Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta 
natječaja; 

- Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata.  

Članovi povjerenstava iz prethodnog stavka ne smiju biti u sukobu interesa, na način 
opisan Uredbom i pozitivnim propisima te su obvezni potpisati izjavu o nepristranosti i 
povjerljivosti u kojoj se izjašnjavaju o nepostojanju sukoba interesa. 

Izjava iz prethodnog stavka se potpisuje nakon što su svi članovi povjerenstva 
upoznati s popisom udruga i partnerskih organizacija (ako je primjenjivo) koje su se prijavile 
na javni natječaj.  

Članovi povjerenstava djeluju prema Poslovniku o radu povjerenstva kojeg će usvojiti 
na prvoj sjednici te nemaju pravo na naknadu za svoj rad.  

JAVNI NATJEČAJ 

Članak 13. 

Javni natječaj provodi se putem upravnog odjela nadležnog za društvene djelatnosti i 
u pravilu se raspisuje za sva područja iz članka 4. ovog Pravilnika. 

Nadležni upravni odjel iz prethodnog stavka će predložiti natječajnu dokumentaciju, 
biti administrativna i tehnička podrška povjerenstvima i  pratiti provedbu financiranih 
programa i projekata. 

Natječaj  je otvoren najmanje 30 dana, računajući od objave natječaja na internetskim 
stranicama te se krajnji rok za podnošenje prijava navodi u tekstu natječaja. 

Prijave na natječaj sa dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, s 
naznakom Javni natječaj za udruge „ne otvarati prije sastanka povjerenstva“ poštom, putem 
dostavljača  ili neposredno  u pisarnicu Grada Novigrada-Cittanova, Veliki trg 1, Novigrad. 

Članak 14. 

Tekst javnog natječaja sadrži osnovne podatke o području koje će se financirati, 
prihvatljivim prijaviteljima, financijskim sredstvima koja se mogu dodijeliti na temelju javnog 
natječaja, rokovima i načinu prijave i mjestu na kojem su dostupne upute za prijavitelje, 
obrasci za prijavu i ostala natječajna dokumentacija. 

Tekst javnog natječaja se objavljuje na internetskoj stranici Grada  i Ureda za udruge, 
a može se objaviti i u obliku kratke obavijesti u javnim glasilima, publikacijama ili na drugi 
prikladan način. 

Obrasci za prijavu biti će objavljeni na internetskoj stranici Grada i dostupni u pisarnici 
Grada Novigrada-Cittanova, Veliki trg 1, Novigrad. 

POVJERENSTVO ZA OTVARANJE PRIJAVA I PROVJERU ISPUNJAVANJA 
PROPISANIH UVJETA NATJEČAJA 

Članak 15. 
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Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja 
ima najmanje tri, a najviše pet članova. 

Zadaće Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja su: 
- otvaranje zaprimljenih prijava, 
- utvrđivanje je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u zadanom roku, 
- utvrđivanje jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obrasci i dokumentacija, 
- utvrđivanje je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u 

natječaju, ako je primjenjivo, 
- utvrđivanje jesu li prijavitelj i partnerske organizacije prihvatljivi sukladno uputama 

za prijavitelje, 
- provjerava ispunjavanje drugih propisanih uvjeta natječaja, 
-  pozvati prijavitelje da nadopune ili isprave natječajnu dokumentaciju sukladno čl.11. 

st. 2. ovog Pravilnika, 
- donošenje odluke o utvrđivanje prijava koje se upućuju na stručno ocjenjivanje. 
 

Članak 16. 

Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta 
natječaja, o toj činjenici moraju biti obaviještene, pisanim putem od strane nadležnog 
upravnog odjela, u roku osam radnih  dana od dana donošenja odluke o utvrđivanju prijava 
koje se upućuju na stručno ocjenjivanje. 

Neuspješni prijavitelji mogu u roku od osam dana od dana dostave obavijesti iz 
prethodnog stavka, izjaviti pisani prigovor gradonačelniku. Gradonačelnik je o prigovoru 
dužan donijeti rješenje u roku od osam dana od dana primitka prigovora. 

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane gradonačelnika, prijava će biti upućena u 
daljnju proceduru, a u slučaju da je podnesen nakon isteka roka iz prethodnog stavka, 
donijet će se rješenje o odbacivanju prigovora kao nepravovremenog. U slučaju 
neprihvaćanja pravovremenog prigovora donijeti će se rješenje o odbijanju prigovora. 

POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVLJENIH PROGRAMA 

Članak 17. 

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata je nezavisno stručno 
ocjenjivačko tijelo koje se imenuje prema područjima financiranja iz članka 4. ovog pravilnika. 

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata ima  najmanje tri, a 
najviše pet članova, koji se imenuju iz redova predstavnika Grada, znanstvenih i stručnih 
institucija, nezavisnih stručnjaka i predstavnika organizacija civilnog društva. 

Zadaće Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata su: 
- razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete natječaja 

sukladno kriterijima iz natječaja, 
-  obrazlaganje svojih ocjena,  
- izrada prijedloga odluke o odobravanju  financijskih sredstva za programe i 

projekte, koju dostavlja gradonačelniku koji donosi Odluku o dodjeli financijskih 
sredstva za programe i projekte udruga (u daljnjem tekstu: Odluku o dodjeli 
financijskih sredstva). 
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ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA  

Članak 18. 

Na prijedlog Povjerenstva iz prethodnog članka gradonačelnik donosi Odluku o 
dodjeli financijskih sredstava koja se objavljuje na internetskoj stranici i oglasnoj ploči, a 
sadrži podatke o udrugama, programima i projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima 
odobrenih sredstava financiranja. 

OBAVIJEST NEUSPJEŠNIM PRIJAVITELJIMA 

Članak 19. 

Prijaviteljima kojima nisu odobrena financijska sredstava, nadležni upravni odjel će u 
roku od 8 radnih dana od dana donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstva  dostaviti 
obavijest u kojoj se navode razlozi nefinanciranja njihova projekta i programa, ostvareni broj 
bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženje iz opisnog dijela ocjene 
ocjenjivanog projekta ili programa. 

PRIGOVOR NA ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

Članak 20. 

Na Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijavitelji imaju pravo prigovora. 

Prigovor se može podnijeti zbog povrede  procedure, ali ne i na visinu ili rezultate 
dodijeljene financijske potpore. 

Članak 21. 

Prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 8 radnih  dana od dana primitka 
obavijesti iz članka 19. Pravilnika, a rješenje o prigovoru donosi gradonačelnik u roku od 8 
radnih dana od primitka prigovora. 

U slučaju da je prigovor podnesen nakon isteka roka iz prethodnog stavka, donijet će 
se rješenje o odbacivanju prigovora kao nepravovremenog. U slučaju neprihvaćanja 
pravovremenog prigovora donijeti će se rješenje o odbijanju prigovora. 

Ukoliko se prigovor prihvati, gradonačelnik donosi Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o 
dodjeljivanju financijskih sredstava. 

Prigovor u pravilu ne odgađa izvršenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava  za 
prijavitelje kojima su odobrena financijska sredstva i daljnji tijek natječajnog postupka. 

UGOVOR O FINANCIRANJU 

Članak 22. 

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad će potpisati ugovor 
o financiranju najkasnije 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava, 
(odnosno Dopune ili izmjene Odluke o dodjeli financijskih sredstava, u slučaju prihvaćanja 
prigovora). Potpisivanjem ugovora udruga kojoj je odobreno financiranje programa ili projekta 
postaje korisnik financiranja. 
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U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, 
nadležno gradsko upravno tijelo ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna 
programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba 
izmijeniti, a u tom slučaju rok je moguće dodatno produljiti za najviše 30 dana. Prilikom 
pregovaranja Grad će prioritet financiranja staviti na aktivnosti kojima će se učinkovitije 
ostvariti ciljevi iz razvojnih i strateških dokumenata Grada. 

 
Članak 23. 

Ugovorom o financiranju utvrđuje se iznos financijskih sredstava te se uređuju 
međusobna prava, obveze i odgovornosti u provođenju i financiranju programa ili projekta u 
ugovorenom razdoblju provedbe.  

Ugovor se sastoji od općih uvjeta, posebnih uvjeta te opisnog obrasca i obrasca 
proračuna, a može sadržavati i druge priloge koje Grad smatra važnim za ugovor.  

Opći uvjeti su jednaki za sve korisnike u okviru jednog javnog natječaja. 

Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, 
naziv programa ili projekta, iznos financiranja, rokovi provedbe i slično. 

Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose na ugovore o financiranju programa 
ili projekta te posebni dio ugovora uredit će se temeljem odredbi Uredbe i drugih pozitivnih 
propisa RH i Grada. 

IZMJENE I DOPUNE UGOVORA O FINANCIRANJU 

Članak 24. 

Za vrijeme trajanja ugovora mogu se mijenjati i dopunjavati odredbe ugovora kojima 
se ne utječe na cilj natječaja, odnosno cilj programa ili projekta.  

Male izmjene  ugovora su: promjena bankovnog računa, zamjena člana projektnog 
tima, promjene kontakta i druge promjene koje ne utječu na opseg i cilj programa i projekta. 
Za manje izmjene  korisnik financiranja treba pisanim putem obavijestiti Grad o nastaloj 
promjeni. 

Za promjene koje nisu navedene kao male (u daljnjem tekstu: ostale izmjene 
ugovora), Gradonačelnik  odlučuje radi li se o većoj ili manjoj izmjeni te sukladno tome 
odlučuje je li potrebno sklopiti pisani Dodatak ugovoru.  

Kod ostalih izmjena ugovora iz prethodnog stavka korisnik financiranja dostavlja 
Gradu službeni zahtjev i to najmanje 30 dana od nastale promjene. Gradonačelnik  ima 
pravo donijeti Odluku o odobrenju ili neodobrenju zahtjeva za izmjenu ugovora, koja se 
donosi u roku od 20 radnih dana od dostave zahtjeva.  

Izmjene mogu biti pokrenute i od strane Grada i o njima je dovoljno da nadležni 
upravni odjel obavijesti  korisnika financiranja. 

PRAĆENJE I VREDNOVANJE 

Članak 25. 

Grad će u suradnji s korisnikom financiranja, s ciljem poštovanja načela 
transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena 
sredstva pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, sukladno Zakonu o 
udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakona o financijskom poslovanju i 
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računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom Pravilniku i drugim pozitivnim 
propisima.  

Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski odnos između davatelja financijskih 
sredstava i udruge kao provoditelja projektnih i programskih aktivnosti, a na temelju praćenja 
i vrednovanja rezultata pojedinačnih programa i projekta,  u cilju utvrđivanja učinkovitosti 
ulaganja i razine promjena koje su se u lokalnoj zajednici odnosno u društvu dogodile 
zahvaljujući provedbi potpore, Grad će vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog javnog 
natječaja i planirati buduće aktivnosti u pojedinom prioritetnom području financiranja. 

 Praćenje će se vršiti na dva načina: odobravanjem opisnih i financijskih izvješća  
korisnika financiranja te prema potrebi kontrolom “na licu mjesta” od strane službenika 
nadležnog Upravnog odjela Grada, u dogovoru s korisnikom sredstava. 

Članak 26. 

 Ugovorom o financiranju određuje se učestalost izvještavanja (tromjesečna, 
polugodišnja, godišnja ili završna izvješća), a određuje se s obzirom na kriterij 
proporcionalnosti u odnosu na vrijednost natječaja i visinu dodijeljenih sredstava. 

Izvještaji o provedbi programa sastoje se od obrasca opisnog izvještaja projekta i 
obrasca financijskog izvještaja projekta koje je korisnik financiranja dužan dostaviti na 
propisanim obrascima i ugovorenim rokovima. 

Članak 27. 

Izvješća se podnose na za to definiranim obrascima, koji su sastavni dio natječajne 
dokumentacije koja se objavljuje s tekstom natječaja. 

Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, video 
zapisi, fotografije i dr.  

Članak 28. 

U financijskom izvještaju navode se cjelokupni troškovi programa, projekta ili 
inicijative, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju i dokazi o 
nastanku troška podmirenog iz sredstava Grada (preslici faktura, ugovora o djelu ili ugovora 
o autorskom honoraru s obračunima istih) te dokazi o plaćanju istih (izvod sa žiro računa). 

ZABRANA DVOSTRUKOG FINANCIRANJA 

Članak 29. 

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta Grad neće dati financijska 
sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim propisima 
– kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste 
korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.  

PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA I MODELI FINANCIRANJA  

Članak 30. 

Odobrena financijska sredstva finacijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo 
za realizaciju programa i projekta.  

Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje 
prihvatljivih troškova definiranim ugovorom. 
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Svako odstupanje od ugovora i proračuna  za koje se nije dobilo potrebno odobrenje 
Gradonačelnika smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava. 

Pregledom financijskih izvještaja iz članka 26. do 28. ovog Pravilnika, nadležni 
služenici utvrđuju jesu li nastali troškovi prihvatljivi i postoji li za njih odgovarajuća 
dokumentacija. Neprihvatljivi troškovi i troškovi bez odgovarajuće popratne dokumentacije 
neće se priznati, o se čemu korisnika financiranja obavještava pisanim putem. 

 Modeli plaćanja 

Članak 31. 

 Grad će svakim pojedinačnim natječajem definirati model, odnosno načine i 
postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe.  

U slučaju da Gradu niti jedan od Uredbom predviđenih modela plaćanja ne bude 
prihvatljiv, u natječaju može utvrditi i drugačiji model plaćanja. 

VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA  

Članak 32. 

Sva financijska sredstva koje Grad dodjeluje putem natječaja odnose se, u pravilu, na 
aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju. 

OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI , KONAČAN IZNOS 
FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA 

 

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od strane korisnika financiranja 

Članak 33. 

Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz 
provođenje projekta ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno 
o propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.  

Članak 34. 

Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i 
provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani projekt ili program ili 
osigurati da se troškovi vezani uz projekt ili program mogu lako identificirati i pratiti do i 
unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge.  

Članak 35. 

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti davatelju financijskih sredstava, 
inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji 
vrše provjere sukladno Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu 
mjesta, provođenje projekta ili programa i po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće 
dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne 
za financiranje projekta ili programa, i u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate.  

Članak 36. 

Korisnik financiranja je obvezan dopustiti proračunskom nadzoru i svim vanjskim 
revizorima koji vrše nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta izvrše provjere i nadzor u 
skladu s postupcima sadržanim u važećim propisima za zaštitu financijskih interesa 
Republike Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik će omogućiti 
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odgovarajući pristup osoblju ili predstavnicima davatelja financijskih sredstava, 
proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere i nadzor sukladno 
Uredbi mjestima i lokacijama na kojima se provodi program ili projekt, uključujući njegovim 
informatičkim sustavima te svim dokumentima i bazama podataka vezanim uz tehničko i 
financijsko upravljanje projektom/programom te poduzeti sve mjere da olakša njihov rad.  

Članak 37. 

Pored izvještaja navedenih u ovom Pravilniku, dokumenti koje je korisnik financiranja 
dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju: 

 popis članova i podatke o uplaćenim članarinama; 

 računovodstvenu evidenciju (kompjuterski ili ručno obrađenu) iz 
računovodstvenog sustava udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, 
platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih relevantnih računovodstvenih 
podataka; 

 dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije, ponuda od 
sudionika natječaja i izvještaja o procjenama; 

 dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata; 

 dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvještaja, narudžbenica, 
prijevoznih karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju 
na seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu 
dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde,), itd.; 

 dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača; 

 dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih 
zapisnika; 

 dokaze o kupnji, poput računa i priznanica, 

 dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s 
računa, dokaze o plaćanju podugovarača, 

 za  troškove goriva  sažeti prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju 
goriva korištenih vozila, troškove goriva i održavanja; 

 evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, 
radnih lista, a za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na 
određeno vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, 
prikazano po stavkama bruto primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko 
osiguranje, osiguranje i neto primanja.  

 

Konačan iznos financiranja od strane Grada  

Članak 38. 

Konačan iznos sredstava koji Grad treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti 
veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj 
opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna 
programa ili projekta. 

Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora sukladno odredbama 
Uredbe i ovog Pravilnika, davatelj financijskih sredstava će, temeljem obrazložene odluke 
ako se projekt ili program ne provodi ili se ne provodi adekvatno, djelomično ili se provodi s 
odlaganjem, smanjiti bespovratna sredstva prvobitno predviđena u skladu sa stvarnim 
provođenjem projekta ili programa pod uvjetima sadržanim u ugovoru. 

Povrat sredstava 

Članak 39. 
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Grad će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za 
provedbu odobrenog programa ili projekta u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:  

 nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom, 

 nije utrošio sva odobrena sredstva, 

 sredstva nije koristio namjenski, 

 iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku. 
 

Članak 40. 
Korisnik financiranja će Gradu, najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, 

sukladno uputama Grada da to učini vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog 
iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva. 

Rok od 30 dana iz prethodnog stavka se može produžiti u iznimnim i jasno 
obrazloženim slučajevima. 

Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdio Grad, Grad će povećati 
dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate. 

Iznosi koji se trebaju vratiti Gradu mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem koje 
korisnik financiranja ima prema Gradu. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka da se 
dogovore o plaćanju u ratama. 

Članak 41. 

U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstava Gradu, sve prijave tog 
prijavitelja koje pristignu na natječaj u razdoblju od dvije godine će se odbiti. 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 42. 

Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju u odnosu na druge 
organizacije civilnoga društva (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i druge 
neprofitne organizacije), kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja za financiranje 
programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri. 

Članak 43. 

Odredbe Uredbe i ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se i kada se 
udrugama odobravaju nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama. 

Članak 44. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Novigrada-Cittanova, a primjenjuje se za sve natječaje ili pozive koji će se raspisati 
nakon  1. siječnja 2016. godine.  

KLASA: 007-01/15-01/04 

URBROJ: 2105/03-01-15-01 

U Novigradu- Cittanova, 23. prosinca 2015.                                                                Gradonačelnik 

                                                                       Anteo Milos 


