
                          
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                    Ž U P A N   
 
KLASA: 007-02/16-01/01 
URBROJ: 2140/01-02-16-1 
Krapina, 4. siječnja 2016. 
 
 
 
                                                                                                                  UDRUGAMA 
                                                                                                                  -  s  v  i  m  a  - 
 
 
 
PREDMET: Dodjela financijskih potpora projektima ili 
                       programima udruga u 2015. godini, 
                       - dostava izvješća, traži se 
 
 
                    Temeljem Odluke o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima ili 
programima udruga na području Krapinsko-zagorske županije, koju je Županijska skupština 
donijela na svojoj 5. sjednici, održanoj 13. ožujka 2014. godine («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije», br. 4/14), raspisan je javni natječaj za dodjelu financijskih 
potpora projektima ili programima udruga na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. 
godinu.  
                    Nakon provedenog natječajnog postupka i procjene stručnog povjerenstva te 
prihvaćanja Prijedloga dodjele financijskih potpora projektima ili programima udruga na 
području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu Zaključkom  župana od 17. svibnja 
2015. godine, pristupilo se potpisivanju ugovora od strane udruga, kojima je, javnim 
natječajem, dodijeljena financijska potpora, a davatelj financijskih potpora, tj. Županija, 
mogla je pristupiti isplati odobrenih sredstava. 
                     Kako su obostrano potpisanim ugovorima, regulirana stanovita prava i obveze 
davatelja i korisnika sredstava, želimo Vam kao korisniku, skrenuti pozornost na članak 
Ugovora kojim se obvezujete dostaviti izvješće o izvršenju projekta ili programa sa 
specifikacijom troškova (članak IV. Ugovora). 
                    U privitku dopisa, šaljemo Vam obrazac za izradu opisnog dijela izvješća, kojem, 
sukladno spomenutom članku IV. Ugovora, priložite kopije izdanih računa (u visini odobrenih 
sredstava). Traženo izvješće možete poslati i e-mailom putem obrasca koji se nalazi na 
službenim stranicama Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr. U tom slučaju, skenirane 
račune pošaljite u prilogu. Ukoliko ste izvješće već dostavili, vratite nam priloženi 
popunjeni obrazac i Obrazac PROR-POT ( u originalu, sukladno članku 15. Pravilnika o 
izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija – „Narodne 
novine“, br. 31/15).  

http://www.kzz.hr/


                     Izvršenje ovih obveza nužno je zbog opravdanja namjenskog utroška 
dodijeljenih sredstava u 2015. godini, a istovremeno ono stvara pretpostavku za prijavu Vaše 
udruge na natječaj za dodjelu  financijskih   potpora   projektima  ili  programima   udruga  na   
području   Krapinsko-zagorske županije u 2015. godini, te istovjetnom tretmanu s pristiglim 
prijavama onih udruga, koje će, pravovremeno, izvršiti svoje ugovorne obveze. 
                   Skrećemo Vam pozornost na dostavu izvješća do kraja siječnja 2016. godine,  
kako bi mogle započeti pripreme za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu financijskih 
potpora udrugama u 2016. godini. 
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