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KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

PREDMET: Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima
za ostvarivanje financijske potpore programima i
projektima udruga na području Krapinsko-
zagorske županije,
- dostavlja se

Krapinsko-zagorska županija, sukladno članku 23., stavku 4. Zakona o udrugama
obvezna je, putem dotacija iz proračuna, sufinancirati djelovanje organizacija civilnog društva
na svom području, tako da je temeljem Odluke o mjerilima za ostvarivanje financijske
potpore programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 17/02 i 4/04), po prvi puta 2003.
godine, raspisala javni natječaj za dodjelu financijskih potpora programima i projektima
udruga na području županije. Kontinuirano, svake godine do danas, raspisivan je javni
natječaj temeljem kojeg su se dodjeljivale financijske potpore nevladinim organizacijama iz
županijskog proračuna.

U dosadašnjem periodu, predmetna Odluka nije znatno mijenjana, osim 2004.
godine, kada se zbog otklanjanja mogućnosti sudjelovanja predstavnika medija u
povjerenstvima za dodjelu financijskih potpora udrugama, izvršila izmjena u pravcu
utvrđivanja članstva od još jednog predstavnika radnih tijela Županijske skupštine («Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 4/04).

Unazad nekoliko godina, na traženje nadležnih državnih institucija, redovito se
šalju opširna izvješća o dodjeli financijskih potpora udrugama u županiji, a iz sredstava
županijskog proračuna. U proteklom razdoblju nije zaprimljena nijedna primjedba na
postupak sufinanciranja djelovanja udruga na području županije. To više, Krapinsko-zagorska
županije je, u utvrđenim okvirima za sufinanciranje civilnog društva na svom području,
primjenjivala odredbe Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje
financijske potpore programima i projektima udruga, kojeg je Hrvatski Sabor donio 2. veljače
2007. godine (izuzev primjene odredbe «komisijsko otvaranje zaprimljenih prijava»).

Stupanjem na snagu novog Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine», br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09), a sukladno članku 39., potrebno je u predmetnoj Odluci izmijeniti naziv izvršnog
tijela Županije, kao i sastave članstava stručnih povjerenstava za dodjelu financijskih potpora
programima i projektima udruga. Sve odredbe koje su se u predmetnoj Odluci odnosile na
Županijsko poglavarstvo, ovim izmjenama prenose se na Župana.



Sukladno ovim izmjenama, predlažemo da se u članstvo stručnih povjerenstava za
dodjelu financijskih potpora udrugama, umjesto dosadašnje Odluke kojom je član
Županijskog poglavarstva odgovarajućeg resora, imenovan u stručna povjerenstva, sada
imenuje još jedan predstavnik udruga, ovisno o djelatnosti udruge. Mišljenja smo da bi
uvrštavanje po još jednog predstavnika civilnog društva u sastav stručnih povjerenstava, cijeli
postupak dodjele financijskih potpora, učinilo još transparentnijim. Time bi peteročlana
povjerenstva činio jedan predstavnik upravnog tijela Županije ili ustanove koje je osnivač
Krapinsko-zagorska županija, dva predstavnika radnih tijela Županijske Skupštine, te dva
predstavnika udruga (članak 7. Odluke).

Sugeriramo da se, sukladno ranijem dogovoru, udruge koje se bave
poljoprivrednim djelatnostima, ubuduće stave u nadležnost Upravnog odjela za poljoprivredu,
ruralni razvitak i šumarstvo. Jednako tako, da se dio kulturnih udruga koje su (su)organizatori
manifestacija od županijskog značaja, uvrste na posebnu proračunsku stavku.

Mišljenja smo da bi operativni dio natječajnog postupka prijava programa i
projekta udruga, valjalo unaprijediti u smislu prijava elektronskim putem, kao i dostavom
natječajne dokumentacije, kako u papirnatom obliku, tako i na CD-u.

Slijedom navedenog, predlaže se Županu da priloženi Nacrt razmotri te proslijedi
Skupštini Krapinsko-zagorske županije radi donošenja.

S poštovanjem.

PRIPREMILA: PROČELNIK
Stručna savjetnica Ivan Lamot, prof.

Ksenija Čuček, dipl. politologinja

PRILOG:
- Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o
mjerilima za ostvarivanje financijske potpore
programima i projektima udruga na području
Krapinsko-zagorske županije



Ž  U  P  A  N
KLASA: 007-02/09-01/179
URBROJ: 2140/01-09-09-2
KRAPINA, 23. studenog 2009.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za
ostvarivanje financijske potpore programima i  projektima udruga na
području Krapinsko-zagorske županije.

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 13/01, 05/06, 11/06 – pročišćeni tekst i
14/09), župan Krapinsko-zagorske županije donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za ostvarivanje
financijske potpore programima i projektima udruga na području Krapinsko-
zagorske županije.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. Ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi
Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.

3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Ksenija
Čuček - zamjenica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i
tehničku kulturu, mlade i udruge.

Ž U P A N

mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

Dostaviti:
1. Županijska skupština,
2. za zbirku isprava, Tajništvo Županije,
3. arhiva.



R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 007-02/09-01/179
URBROJ: 2140/01-01-09-3
Krapina, -- . prosinca 2009.

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o udrugama («Narodne novine» br. 88/01. i
11/02.-ispr.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije» br. 13/01., 05/06., 11/06.- pročišćeni tekst i 14/09.) Županijska skupština
Krapinsko-zagorske županije na 4. sjednici održanoj dana __. prosinca 2009. godine donijela
je

O D L U K U
o izmjenama Odluke o mjerilima za ostvarivanje financijske potpore

programima i projektima udruga na području
Krapinsko-zagorske županije

Članak 1.
U članku 6. st. 1. i 2. Odluke o mjerilima za ostvarivanje financijske potpore

programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» br. 17/02. i 04/04.) riječi «Županijsko poglavarstvo»
zamjenjuju se riječju «Župan».

Članak 2.
Članak 7. Odluke mijenja se i glasi:

«Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga za financijsku potporu iz
Županijskog proračuna provodi Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu,
mlade i udruge.

Ocjenu programa odnosno projekata vrše stručna povjerenstva od 5 članova koja čine
po jedan predstavnik/ca upravnog tijela Županije ili ustanove  koje je osnivač Krapinsko-
zagorska županija, dva predstavnika/ce radnog tijela Županijske skupštine i dva
predstavnika/ce udruga. Povjerenstva utvrđuju i prijedlog visine financijske potpore.

Članovi/ce stručnih povjerenstava iz reda upravnih tijela Županije ili ustanova kojih
je osnivač Krapinsko-zagorska županija, radnih tijela Županijske skupštine i udruga određuju
se prema skupinama programa odnosno projekata iz članka 3. ove Odluke, s time da
predstavnik/ca udruge u povjerenstvu ne može odlučivati o prijavi udruge čiji je član/ica.»

Članak 3.
U članku 8. Odluke riječi «Služba za mlade i udruge» zamjenjuje se riječima «Upravni

odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, mlade i udruge» a riječi «Županijskom
poglavarstvu» riječju «Županu».



Članak 4.
U članku 9. Odluke riječi «Županijskog poglavarstva» zamjenjuju se riječju «Župana».

Članak 5.
U članku 10. Odluke riječi «Županijsko poglavarstvo» zamjenjuju se riječju «Župan, a

riječ «krajem» zamjenjuje se riječju «tijekom».

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku

Krapinsko-zagorske županije».

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Višeslav Ćuk, dr. med.

Dostaviti:
1.   Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu,

mlade i udruge,
2. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji,

n/p predstojnice Đurđe Barić Dakić,
3. Službeni glasnik KZŽ», za objavu,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.


