
 Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o udrugama ( Narodne novine 88/01 i 
11/02- ispr.) te članka 21. Statuta Grada Krapine ( Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09. 
godine ), Gradsko vijeće Grada Krapine na 3.sjednici održanoj dana 30.09.2009. godine 
donijelo je  
 

ODLUKUODLUKUODLUKUODLUKU    
o mjerilima za ostvarivanje financijskih  potpora programima i projektima o mjerilima za ostvarivanje financijskih  potpora programima i projektima o mjerilima za ostvarivanje financijskih  potpora programima i projektima o mjerilima za ostvarivanje financijskih  potpora programima i projektima udruga na udruga na udruga na udruga na 

području Grada Krapinepodručju Grada Krapinepodručju Grada Krapinepodručju Grada Krapine    
 
 

Članak 1.Članak 1.Članak 1.Članak 1.    
    

 Ovom se Odlukom propisuju mjerila i postupak za ostvarivanje financijske potpore 
za programe u kulturi, socijalne i humanitarne programe ili projekte udruga i drugih 
pravnih i fizičkih osoba od interesa za Grad Krapinu.   
Sredstva financijske potpore za programe iz stavka 1 ovog članka osiguravaju se u 
proračunu Grada Krapine.( u daljnjem tekstu : Proračuna )  
 
 

ČlanakČlanakČlanakČlanak 2. 2. 2. 2.    
    

 Za dodjelu dotacije iz Proračuna mogu se natjecati samo udruge upisane u registar 
udruga čija se djelatnost temeljem posebnih propisa u cjelini ne financira iz drugih izvora . 
 
 

Članak 3.Članak 3.Članak 3.Članak 3.    
    

 Programi i projekti udruga od interesa za Grad Krapinu  razvrstavaju se prema 
ciljevima i svrsi koji se njihovim provođenjem mogu ostvariti u slijedeća područja: 

- zaštita kulturne baštine 
- zaštitu okoliša i održivi razvoj 
- unapređenje odgoja i obrazovanje djece i mladih  
- unapređenje socijalnog statusa  
- unapređenje kvalitete života i zaštita zdravlja te prevencija raznih oblika ovisnosti 
- unapređenje kvalitete života i zaštita osoba sa invalidnošću i djece sa posebnim 

potrebama  
- briga i skrb o članovima braniteljskih udruga te udruga proisteklih iz Domovinskog 

rata , borcima II. svjetskog rata i političkim zatvorenicima  
 Programe iz stavka 1 ovog članka donosi Gradsko vijeće Grada Krapine uz 
Proračun za tekuću godinu. 
 
 
 
 



Članak 4.Članak 4.Članak 4.Članak 4.    
    

 Mjerila za ostvarivanje financijske potpore za programe od interesa za Grad 
Krapinu su: 
 1. udruga mora biti registrirana za provođenje ponuđenog programa temeljem 
Zakona o udrugama ( N.N. bor. 88/01.), imati sjedište ili područje djelovanja u Gradu 
Krapini najmanje jednu godinu , odnosno programom moraju biti obuhvaćene osobe s 
prebivalištem u Gradu Krapini  
 2. u programu mora biti naveden cilj i sadržaj, opis aktivnosti, broj očekivanih 
 korisnika te specificiran detaljni troškovnik za izvođenje programa  
 3. program mora biti besplatan za korisnike 
 4. program mora biti osmišljen tako da je moguće vršiti kontrolu i nadzor nad 
 provođenjem aktivnosti i trošenjem odobrenih sredstava 
 5. udruga mora raspolagati sa ljudskim i materijalnim resursima za provedbu 
 programa ili određenog projekta 
 6.udio volonterskog rada  i brojnost korisnika programa  
 

Članak 5.Članak 5.Članak 5.Članak 5.    
    

 Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju programi koji su do sada 
kontinuirano financirani i uspješno provedeni , koji trajno i sustavno utječu na korisnika , 
koje podnositelj programa provodi u suradnji sa drugim srodnim udrugama ,pravnim i 
fizičkim osobama sa područja Grada Krapine , a koje tijela državne uprave ne obavljaju u 
okviru redovitih poslova . 
 

Članak 6.Članak 6.Članak 6.Članak 6.    
    

 Ocjenu programa odnosno projekata vrše  stručna povjerenstva  za odabir programa 
od interesa za Grad Krapinu ili pojedinih programskih aktivnosti ponuđenih na natječaj. 
 Povjerenstva iz stavka 2. ovog članka osniva i imenuje gradonačelnik Grada 
Krapine. 
 Povjerenstva utvrđuju i  prijedlog visine financijske potpore . 
 Maksimalni iznos potpore pojedinom programu ili projektu može iznositi najviše 
20% ukupno planiranih sredstava u Proračunu namijenjenih za programe udruga . 
 

Članak 7.Članak 7.Članak 7.Članak 7.    
    

 Financijska potpora iz Proračuna dodjeljuje se na osnovi objavljenog javnog poziva 
za predlaganje programa, koji svake godine objavljuje Odjel za društvene djelatnosti Grada 
Krapine u Krapinskom vjesniku i na oglasnoj ploči Grada .  
 Financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Proračuna temeljem ove 
odluke dodjeljuje gradonačelnik Grada Krapine na prijedlog stručnog povjerenstva. 
 



  Iznimno gradonačelnik može na prijedlog povjerenstva, dodijeliti 
financijsku potporu za karakteristične aktivnosti od posebnog interesa za Grad Krapinu 
koje nisu u programima iz članka 2. ove odluke.  
 

Članak 8.Članak 8.Članak 8.Članak 8.    
    

 Nadzor nad provođenjem izvršavanja programa i trošenja sredstava obavlja Odjel za 
društvene djelatnosti Grada Krapine. 
 

Članak 9.Članak 9.Članak 9.Članak 9.    
    

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada 
Krapine . 
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