
Temeljem članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 

36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17), članka 32. stavka 1. točke 3. Statuta Grada 

Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09., 7/11., 4/12., 7/13. i 7/15.) i članka 

60. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa 

i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine" broj 26/15.) 

Gradsko vijeće Grada Vukovara na 6. sjednici, održanoj 31. siječnja 2018., donosi 

 

Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke 

o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, 

pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva 

 

Članak 1. 

Odluka o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, 

pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva („Službeni vjesnik“ Grada 

Vukovara broj: 7/16) mijenja se prema odredbama ove Odluke. 

 

Članak 2. 

U članku 2. stavak 1. točka B podtočka 3. riječi: pruža se podrška“ mijenja se i glasi: „može 

se pružiti podrška“. 

U članku 2. stavak 1. točka B podtočka 5. riječi: „nadležni upravni odjel“ mijenja se i glasi: „ 

stručno povjerenstvo“ 

U članku 2. stavak 1. točka B podtočka 13. briše se. 

 

U članku 2. stavak 1. točka C podtočka 2. mijenja se i glasi: „nadležni upravni odjel Uredu za 

udruge podnosi godišnji izvještaj o dodijeljenim nefinancijskim potporama iz članka 1. stavka 

4. ove Odluke“ 

 

Članak 3. 

U članku 3. stavak 4. točka 2. riječi: „i financijskog“ brišu se. 

 

Članak 4. 

U članku 5. riječi: „na godišnjoj razini“ brišu se 

 

Članak 5. 

U članku 7. stavak 2. točka D riječ: obrasce“ mijenja se i glasi: obrazac“ 

U članku 7. stavak 2. točka D podtočke 1 i 2 brišu se. 

U članku 7. stavak 2. točka G briše se. 

 

Članak 6. 

U članku 9. stavak 2. riječi: „i Ureda za udruge“ brišu se. 

 

Članak 7. 

Članak 10. stavak 4. mijenja se i glasi: „mjere nefinancijske podrške, oblik i količina za 

pojedini program  ili projekt za koje će se u sklopu natječaja dodijeliti nefinancijska podrška.“ 

U članku 10. mijenja se broj stavka 20. u stavak 18. 

 

Članak 8. 

U članku 11. stavak 1. riječ: „obrascima“ mijenja se i glasi: „obrazac“.  
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U članku 11. stavak 1. rečenica: „Obvezni obrasci koje sadržava natječajna dokumentacija su 

obrazac opisa programa ili projekta i obrazac proračuna projekta.“ briše se. 

 

Članak 9. 

U članku 12. stavak 3. točka 2. iza riječi: „projekata,“ dodaje se: „ako je primjenjivo“. 

U članku 12. stavak 3. točka 5. briše se. 

U članku 12. stavak 3. točka 7. mijenja se i glasi: „broj volontera“. 

 

Članak 10. 

U članku 15. točka a mijenja se i glasi: „dokaz o registraciji organizacije – Izvadak iz Registra 

udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se 

upisuju druge pravne osobe kada su prihvatljivi prijavitelji (ili njegova preslika) ne stariji od 

tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja“. 

 

Članak 11. 

U članku 16. stavak 2. točke g i h, brišu se. 

 

Članak 12. 

U članku 17. brišu se riječi : „proračun programa ili projekta“. 

 

Članak 13. 

U članku 18. stavak 2. riječ: „puni“ briše se. 

 

Članak 14. 

U članku 21. stavak 1. iza riječi „nadležni upravni odjel i“ dodaje se: „povjerenstvo za 

procjenu propisanih uvjeta i povjerenstvo za ocjenjivanje programa i projekata“. 

U članku 21. stavak 2. točka 5. brišu se riječi: „na temelju kriterija iz natječaja“. 

U članku 21. stavak 3. riječi: „nadležni upravni odjel“ mijenjaju se i glase: „povjerenstvo za 

procjenu propisanih uvjeta“ 

U članku 21. stavak 5. iza riječi: „odluke o osnivanju“ dodaju se riječi: „i poslovniku 

povjerenstva“. 

 

Članak 15. 

Članak 23. mijenja se i glasi:  

„(1) Nakon zaključivanja javnog natječaja, nadležni upravni odjel evidentira sve zaprimljene 

prijave i svakom zahtjevu dodjeljuje evidencijski ili urudžbeni broj. te provjerava ispunjavaju 

li prijave propisane uvjete natječaja. 

(2) Povjerenstvo za provjeru propisanih uvjeta je nezavisno tijelo kojega osniva te njegove 

članove imenuje gradonačelnik, a kojega sačinjavaju službenici nadležnog upravnog odjela. 

3) Povjerenstvo za provjeru propisanih uvjeta radi na temelju poslovnika kojeg svi članovi 

prihvaćaju potpisivanjem izjave o prihvaćanju, a obavezni su potpisati i izjavu o nepristranosti 

i povjerljivosti iz članka 22. stavka 3. ove odluke. 

(4) Propisani uvjeti moraju biti postavljeni na način koji omogućuje donošenje nedvojbene 

odluke o tome ispunjava li određena prijava propisane uvjete ili ne, a u natječaju se moraju 

jasno navesti razlozi za odbijanje prijave. 

(5) Povjerenstvo za provjeru propisanih uvjeta će detaljnim pregledom svake prijave utvrditi 

one koje su zadovoljile i one koje nisu zadovoljile propisane uvjete natječaja. Niti jedna 

prijava ne smije biti odbijena iz razloga koji nisu navedeni u natječaju, kao što ne smije biti 

prihvaćena niti jedna prijava koja ne udovoljava svim propisanim uvjetima natječaja. 



(6) Ne smatra se da organizacija nije zadovoljila propisane uvjete natječaja ako je propustila 

dostaviti podatak, dokument ili informaciju koja je nadležnom upravnom odjelu dostupna 

putem službenih javnih evidencija i baza podataka. 

(7) U uvjetima natječaja može se navesti hoće li se od organizacije čije prijave imaju manje 

nedostatke koji ne utječu na sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave, tražiti naknadno 

dopunjavanje, odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima u točno 

određenom roku koji mora biti jednak za sve prijavitelje. Za prijavitelje koji na zahtjev 

nadležnog upravnog odjela u dodatnom roku dostave tražene podatke ili priloge smatrat će se 

da su podnijeli potpunu prijavu. 

(8) Otvaranjem prijava, njihovim pregledom, pribavljanjem mogućih dopuna i ispravaka koje 

ne utječu na sadržaj prijave bitan za ocjenjivanje prijave i njihovim razvrstavanjem na one 

koje udovoljavaju i na one koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima natječaja nadležni 

upravni odjel donosi odluku koje prijave će biti upućene na stručno ocjenjivanje. 

(9) Organizacije čije prijave ne zadovoljavaju propisane uvjete natječaja o tome trebaju biti 

obaviještene pisanim putem u roku od osam radnih dana od dana donošenja odluke iz stavka 

8. ovoga članka. 

(10) U natječajnom postupkom predvidjeti će se mogućnost da organizacije koje su dobile 

obavijest da njihova prijava ne ispunjava propisane uvjete natječaja mogu u određenom roku, 

ne kraćem od osam dana, izjaviti prigovor na odluku iz stavka 8. ovoga članka, te odrediti 

nadležno tijelo i postupak po prigovoru.“ 

 

Članak 16. 

Članak 24. stavak 5. mijenja se i glasi: „Povjerenstvo za ocjenjivanje daje prijedlog za 

odobravanje nefinancijske podrške za programe ili projekte nadležnom upravnom odjelu koji 

predlaže gradonačelniku donošenje odluke.“ 

 

Članak 17. 

Članak 25. stavak 2. mijenja se i glasi: „Gradonačelnik je obvezan u roku od osam radnih 

dana od dana donošenja odluke o dodjeli nefinancijske podrške obavijestiti organizacije čiji 

projekti ili programi nisu prihvaćeni za dodjelu nefinancijske podrške o razlozima 

nedodjeljivanja nefinancijske podrške njihovim programima ili projektima.“ 

 

Članak 18. 

Članak 27. stavak 3. mijenja se i glasi: „Gradonačelnik o prigovoru o dodijeli nefinancijske 

podrške rješava u roku od 15 dana.“ 

Članak 27. stavak 4. briše se. 

 

Članak 19. 

Članak 29. stavak 3. točka b mijenja se i glasi: „mogućnost terenskog posjeta udruzi i 

partnerima te provjeru provedbu za sve programe i projekte.“ 

Članak 29. stavak 5. briše se. 

 

Članak 20. 

Članak 30. mijenja se i glasi: „Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta, 

Grad Vukovar neće dodijeliti nefinancijsku podršku ukoliko udruge nisu ispunile obvezne 

zakonske odredbe za izvještavanje Grada Vukovara i Republiku Hrvatsku.“ 

 

Članak 22. 

U članku 32. stavku 1. brišu se riječi: „i financijskim proračunom programa ili projekta“. 

 



Članak 23. 

U članku 33. stavak 2. riječ: „financiranja“ mijenja se i glasi: „nefinancijske podrške“. 

 

Članak 24. 

Članak 39. stavak 1. mijenja se i glasi: „Nadležni upravni odjel obvezan je pratiti provedbu 

programa ili projekta te postoji mogućnost terenske provjere provedbe programa ili 

projekata“. 

 

Članak 25. 

U članku 43. stavak 4. riječi: „od dvije godine“ mijenjaju se i glase: „na pet godina“. 

 

Članak 26. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara. 
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