
Republika Hrvatska
Sisačko-moslavačka županija

Ured župana

J a v n i    n a t j e č a j
o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte i programe

donacije proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu

Upute za prijavitelje



Sadržaj

1. DODJELA FINANCIJSKIH POTPORA
   
-  opis programa i projekata od interesa za opće dobro, koji su predmet Javnog natječaja
-  prihvatljive aktivnosti za dodjelu donacija 
-  planirani iznosi i ukupna vrijednost natječaja 

2. FORMALNI UVJETI NATJEČAJA

-  sadržaj obrasca za prijavu projekta 
-  gdje i kako poslati prijavu 
-  kome se obratiti ukoliko imate pitanja 

3. POPIS NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
-  obrasci
-  Pravilnik o financiranju programa i projekata sredstvima za donacije proračuna Sisačko-
moslavačke županije i Odluka o raspisivanju Javnog natječaja o financiranju programa i 
projekata sredstvima za donacije proračuna Sisačko-moslavačke županije

4. PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O DODJELI  SREDSTAVA

-  procjena prijava (djelokrug rada Povjerenstva) 
-  ocjenjivanje programa i projekata
-  obavijest o dodjeli financijskih sredstava



1. DODJELA FINANCIJSKIH POTPORA
 

          Ovim Natječajem Sisačko-moslavačka županija želi pružiti dodatni poticaj udrugama i 
organizacijama civilnog društva stvaranjem uvjeta koji će doprinijeti zadovoljavanje potreba 
članova zajednice, buđenju osjećaja ponosa i pripadnosti, stvaranju razvojnih potencijala i 
podizanje kvalitete života. Razvojem i provođenjem projekata i programa brže će se i 
učinkovitije ostvariti ciljevi i postići željeni rezultati, a koji promiču etičnost i društvenu 
odgovornost prema široj zajednici. 
          Sredstva za donacije raspodjeljuju se temeljem vrednovanja projekata i programa 
prihvatljivih prijavitelja ovog Natječaja. 
          Osnovni cilj je usmjeriti za sredstva za aktivnosti udrugama i organizacijama civilnog 
društva koji svoje kvalitetne projekte i programe nisu predložile za financiranje preko 
redovnog Natječaja, a koji bi da su bili predloženi putem redovnog Javnog natječaja temeljem
kriterija vrednovanja, bili prihvaćeni (u skladu sa strateškim smjernicama razvoja Sisačko-
moslavačeke županije).
          
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI ZA DODJELU DONACIJA:

- zaštita i promicanje ljudskih prava,
- zaštita i promicanje prava i unaprijeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom i djece

s teškoćama u razvoju,
- promicanje vrijednosti Domovinskog rata,
- razvoj demokratske političke kulture,
- razvoj i promicanje športa,
- dobrovoljno vatrogastvo
- nove medijske kulture i fotografija,
- knjižnična i nakladnička djelatnost,
- kulturni amaterizam,
- prevencija bolesti,
- izvaninstitucionalno obrazovanje djece i odraslih.

Popis aktivnosti nije konačan, već samo ilustrativan te će se odgovarajuće aktivnosti 
koje doprinose ostvarenju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima 
Županije, a koje nisu spomenute, također uzeti u obzir za financiranje.  

          PLANIRANI IZNOSI I UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA:
- najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kn a najveći je 

50.000,00 kn
- ukupna vrijednost natječaja iznosi 1.050 000,00 kn 



2. FORMALNI UVJETI NATJEČAJA

          Korisnik financiranja može biti udruga: 
- upisana u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar 

neprofitnih organizacija,
- koja se svojim statutom ili drugim aktom opredijelila za obavljanje djelatnosti i 

aktivnosti koje su predmet financiranja,
- koja obavlja djelatnost i aktivnosti usmjerene postizanju ciljeva definiranih strateškim 

i razvojnim dokumentima Županije,
- koja promiče etičnost i društvenu odgovornost prema široj društvenoj zajednici,
- koja promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.
          
SADRŽAJ OBRASCA ZA PRIJAVU PROJEKTA:

Obrazac za prijavu projekta dio je obvezne dokumentacije.
Sadrži sve podatke o prijavitelju te sadržaju projekta koji se predlaže za financiranje.
Obrasci u kojima nedostaju podaci vezani uz sadržaj projakta neće biti uzeti u 
razmatranje.

 GDJE I KAKO POSLATI PRIJAVU
Prijava na Javni natječaj mora sadržavati dokumentaciju propisanu Pravilnikom, 
Javnim natječajem, Uputama za prijavitelje.
Prijava se može podnijeti osobno u zatvorenoj omotnici i predaje se u Pisarnici 
Sisačko-moslavačke županije u Sisku, Stjepana i Antuna Radića 36 (prizemlje lijevo) 
ili se šalje preporučeno poštom na sljedeću adresu : Sisačko-moslavačka županija, 
Ured župana, Stjepana i Antuna Radića 36, 44 000 Sisak.
Na poleđini omotnice potrebno je napisati puni naziv i adresu prijavitelja.
Naknadna nadopuna dokumentacije za prijavu nije dopuštena.
Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje i traje do trenutka zaključenja 
posljednjeg ugovora kojem su dodijeljena ukupna sredstva za donacije.

            Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na     
adresu elektroničke pošte: sanja.rastovcan-butkovic@smz.hr

3.  POPIS NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

       -  Obrazac 1. o prijavi projekta 
       -  Izvadak iz Registra udruga RH o upisu u Registar, ne stariji od 30 dana od objave 
Javbog natječaja (izdaje: Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji), ili preslika 
zadnjeg Rješenja iz kojeg je vidljivo da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 
74/14)

      DODATNA DOKUMENTACIJA:



- Upute za prijavitelje

      DOKUMENT  NA OSNOVU KOJEG SE RASPISUJE NATJEČAJ

- Pravilnik o financiranju programa i projekata sredstvima za donacije proračuna 
Sisačko-moslavačke županije 

4. PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O DODJELI  SREDSTAVA

PROCJENA PRIJAVA:
Povjerenstvo za ocjenu kvalitete programa i projekata za donacije ocjenjuje svaku 
pristiglu i zaprimljenu prijavu i ocjenjuje njezinu ispravnost sukladno uvjetima iz 
Javnog natječaja i Pravilnika.

OCJENJIVANJE PROGRAMA I PROJEKATA:
Povjerenstvo ocjenjuje prijave koje su ispunile propisane uvjete Natječaja i izrađuje 
prijedlog zaključka za dodjelu financijskih sredstava za projekt.

OBAVIJEST O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Evidencija pokroviteljstava/donacija o dodijeljenim novčanim sredstvima Ured župana
objavljuje na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije. 


