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Temeljem čl. 33. Zakona o udrugama (NN br. 74/14.) a vezano uz Zakon o
financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.) i
Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15.) te članka
36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10,
23/11. i 5/13.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj __ sjednici održanoj dana
___ prosinca 2016. godine donijelo je sljedeći

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FINANCIRANJU
JAVNIH POTREBA GRADA PRELOGA

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih
potreba Grada Preloga (u daljnjem tekstu Izmjene i dopune Pravilnika) mijenja i
dopunjuje Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Preloga (Službeni glasnik
Međimurske županije br. 13/15.).
Članak 2.
Članak 5. mijenja se i glasi:
Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u postupcima dodjele sredstava za
financiranje programa i projekata u prioritetnim područjima: kultura, tehnička kultura,
odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva,
razvoj mjesne samouprave, poljoprivrede, zaštite okoliša, povećanje turističke
ponude nadležan je Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti Grada (u
daljnjem tekstu Upravni odjel).
Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u postupcima dodjele sredstava za
financiranje programa i projekata u području sporta nadležna je Zajednica sportskih
udruga Grada Preloga (u daljnjem tekstu Zajednica).
Članak 3.
Članak 6. mijenja se i glasi:
Zadaća Upravnog odjela i Izvršnog odbora Zajednice, u postupku pripreme i
provedbe natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama su:
 predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete prijave,
 predložiti natječajnu dokumentaciju,
 javna objava i provedba natječaja,
 provesti postupak procjene projekata i programa na temelju kriterija iz
natječaja,
 utvrditi prijedlog odluke o financiranju projekata i programa udruga,
 organizirati stručno praćenje provedbe projekata financiranih na temelju
natječaja i
 pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima natječaja Uredu za udruge.
Članak 4.
U članku 11. mijenja se uvodna rečenica koja sada glasi:
Prilikom dodijele sredstva za financiranje programa i projekata udrugama,
potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) Grad i Zajednica voditi će
računa o slijedećim uvjetima:.

Članak 5.
Članak 14. mijenja se i glasi:
Grad i Zajednica u tijeku jedne kalendarske godinu raspisuju jedan natječaj za
financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge.
Natječaj iz stavka 1. ovog članka raspisuje se na početku kalendarske godine.
Članak 6.
U članku 21. stavak 1. brišu se riječi „Uredbe i“.
Članak 7.
Članak 28. mijenja se i glasi:
Povjerenstvo Upravnog odjela i Izvršni odbor Zajednice provodi postupak
ocjenjivanja prijavljenih programa ili projekata.
Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete
natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje
prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte, o kojem,
uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje pročelnik Upravnog odjela, odnosno
predsjednik Zajednice.
Članak 8.
Članak 29. briše se.
Članak 9.
U cijelom tekstu Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga kod
riječi Upravni odjel dodaju se riječi i Izvršni odbor Zajednice.
U cijelom tekstu Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga kod
riječi Grad dodaju se riječi i Zajednica.
Članak 10.
Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Međimurske županije.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA
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PREDSJEDNIK:
Goran Gotal, dipl.iur.

OBRAZLOŽENJE
Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 14. sjednici održanoj dana 01. listopada
2015. godine donijelo je Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Preloga. Na
temelju navedenog Pravilnika raspisan je i proveden prvi natječaj za dodjelu
sredstava organizacijama civilnog društva za provedbu programa i projekata od
interesa za opće dobro. Tijekom provedbe samog natječaja, ugovaranja odobrenih
projekata i programa te primjene samog Pravilnika, uočena je potreba izmjene
samog Pravilnika i natječaja radi pojednostavljenja procedure. Isto tako je trebalo
uključiti i Zajednicu sportskih udruga Grada Preloga u postupak odobravanja
sredstava za udruge u području sporta.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Preloga donošenje
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada
Preloga,u tekstu kako je to gore navedeno.
Pročelnica:
Miljenka Radović, mag.iur.

