
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD KRAPINA 

Upravni odjel za društvene djelatnosti, 

poslove gradonačelnika i gradskog vijeća 

 

KLASA:402-02/23-01/0006 

URBROJ: 2140-1-01-0101-23-2 

Krapina, 08.02.2023. 

 

Temeljem članka 20. i 21. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja 

programa i projekata od interesa za Grad Krapinu (Službeni glasnik br. 2/23), Upravni odjel za 

društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna  

Grada Krapine za 2023. godinu 

 

 

(1) Grad Krapina raspisuje javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna  

Grada Krapine za 2023. godinu (dalje u tekstu: Javni natječaj). 

 

(2) Grad će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim 

korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:  

1. je udruga upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar najmanje 

2 godine prije objave natječaja i ima registrirano sjedište na području grada Krapini; 

2.  je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija; 

3. su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;  

4. udruga poštuje načelo transparentnosti u području financijskog izvještavanja na način da, sukladno 

propisima o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, ima, preko Registra 

neprofitnih organizacija, javno objavljen godišnji financijski izvještaj ili drugi financijski dokument 

za godinu koja prethodi objavi Natječaja;  

5. udruga uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora i zaključaka o financiranju 

iz proračuna Grada Krapine u godini koja prethodi raspisivanju natječaja;  

6. udruga ne smije na natječaj prijaviti više od tri programa ili projekta za sva područja financiranja; 

7. korisnici programa i projekta moraju biti građani Grada Krapine ili korisnici socijalnih usluga na 

temelju posebnih propisa, a koji imaju prebivalište/boravište na području Grada Krapine;  

8. udruga uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu 

Grada Krapine;  

9. udruga ima organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, 

obavljanje javne ovlasti i pružanje socijalnih usluga i biti solventna;  

10. se protiv odgovorne osobe udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi kazneni postupak;  

11. za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz drugih izvora u tekućoj godini;  

12. prijava na natječaj sadrži sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene Natječajem.  

Iznimno, udruga koje nemaju sjedište na području grada Krapine / registrirane su  manje od 2 godine 

mogu se prijaviti na natječaj ukoliko mogu dokazati da su uspješno provodile programe i projekte na 

području grada Krapine kroz dvije godine (2) godine koje su prethodile objavi natječaja. 

 



(3) Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga na području Grada 

Krapine osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2023. godinu, po ovom natječaju  iznose do      

49.000,00 EURA. 
 

(4) Ukupno planirana vrijednost prema prioritetnim područjima te najmanji i najveći iznosi po 

pojedinom programu/projektu za prioritetna područja su sljedeći: 

 

4.1. SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO  

 

Iznos planiranih financijskih sredstava: 22.000,00 EURA. 

Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 150,00 EURA. 

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 3.500,00 EURA. 

Očekivani broj ugovora: 15 

 

Udruge mogu prijaviti projekt/program iz područja socijalne skrbi i zdravstva za: 

- aktivnosti usmjerene na unapređivanje kvalitete života (humanitarno-socijalni program; obrazovni 

programi za unapređenje kvalitete života; osposobljavanje starijih građana za informacijske i 

komunikacijske tehnologije, te usvajanje novih strukovnih tehnologija, zaštita i skrb o starijim 

osobama te unapređenje znanja i vještina za rad sa starijim osobama, osnaživanje osoba s 

invaliditetom za život u lokalnoj zajednici te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice, 

prevencija ovisnosti u zajednici  

- aktivnosti usmjerene na zaštitu i očuvanje prirode  

- aktivnosti usmjerene na promicanje rada udruge invalida te udruga proizašlih iz Domovinskog rata  

- aktivnosti usmjerene na brigu za osobe treće životne dobi. 

 

4.2. SPORT I REKREACIJA 

Iznos planiranih financijskih sredstava: 27.000,00 EURA. 

Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 150,00 EURA. 

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 22.500,00 EURA. 

Očekivani broj ugovora: 5 

 

Udruge mogu prijaviti projekt/program iz područja sporta i rekreacije za aktivnosti usmjerene na: 

- razvoj i promicanje sporta 

- provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži 

- djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza 

- sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zaštita sportaša 

- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana 

- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom 

- provođenje i financiranje znanstvenih i  razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja 

sporta 

-ostale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i 

planskim dokumentima. 

Udruge mogu prijaviti projekt/program iz područja sporta ukoliko nisu članice Krapinskog sportskog 

saveza, a kroz svoje programsko djelovanje usmjereni su na organiziranje aktivnosti koje su  korisne 

za psihofizičko zdravlje djece, mladeži i ostalih građana, poticanje fizičke aktivnost i boravak u 

prirodi odnosno  koje suvremenom čovjeku čine život zdravijim i aktivnijim. 

 

(5) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja. 

Javni natječaj sa cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavit će se na službenoj web stranici 

Grada Krapine. 

 

(6) Postupak dostave dokumentacije, zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, postupak 



dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, procjena prijava, 

donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranje, postupanje s 

dokumentacijom opisani su u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio natječajne dokumentacije. 
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju 

propisane uvjete Javnog natječaja. 

 

(7) Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s 

Uputama za prijavitelje, dostupni na stranicama Grada Krapine www.krapina.hr 

 

  

          PROČELNICA 

 Andrea Cobović 

 

 

http://www.krapina.hr/

