
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 
 sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana   26. veljače 2016. godine u 
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 19.00 sati. 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/13-01/25, Urbroj: 2137/07-16-1, od 22. veljače 
2016. godine. 
 

Sjednicu Općinskog vijeća Općine Hlebine otvara predsjednik Općinskog vijeća Općine 
Hlebine gosp. Marijan Hontić, te pozdravlja općinsku načelnicu, zamjenika općinske načelnice i  
prisutne članove Općinskog vijeća Općine Hlebine, te moli tajnicu da izvrši prozivku.   

 
PRISUTNI:      ODSUTNI: 
  
1. Andjelko Belec     1. Kristina Kralj 
2. Milivoj Belec       
3. Božo Bošnjaković 
4. Saša Cimerman      
5. Branka Dorešić  
6. Marijan Hontić 
7. Darko Kalinić 
8. Matija Kolarek 
9. Zvonko Trtanj  
10. Marija Zlatar 

 
 
 Predsjednik: Temeljem izvršene prozivke konstatiram da današnjoj sjednici prisustvuje 10 
članova Općinskog vijeća, te se mogu donositi pravovaljane odluke.  

 
OSTALI PRISUTNI: 
 
1. Božica Trnski – općinska načelnica, 
2. Hrvoje Gaži - zamjenik općinske načelnice 
3. Đurđica Kovaček – referent, zapisničar.  

 
 
 Predsjednik: Kao što je i uobičajeno dajem na glasovanje zapisnik sa 24.  sjednice. Da li ima 
nadopuna?  Ako nema molim da podizanjem ruke prihvatimo zapisnik sa prošle sjednice. Tko je za 
prihvaćanje zapisnika? 

 
 
Utvrđujem da je zapisnik sa  24.  sjednice prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova „za“ (10 

nazočnih).  
 
 
Predsjednik: Prijedlog dnevnog reda dat vam je u materijalima za sjednicu. Da li ima 

nadopuna dnevnog reda. Nema. Molim da se o prijedlogu dnevnog reda izjasnite glasovanjem. Tko 
je «za», tko je «protiv»? 

   D n e v n i    r e d :                                           
 

1. Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu 
Hlebine,  

2. Razno 



Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova „za“ (10 nazočnih). 
Predlažem da nastavimo s  prvom točkom dnevnog reda. 

 
TOČKA 1. 

 
PRAVILNIK O FINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA  

UDRUGA KOJE SU OD INTERESA ZA OPĆINU HLEBINE 
 

 Predsjednik: U materijalima za sjednicu primili ste prijedlog Pravilnika o financiranju 
programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Hlebine. Dajem riječ općinskoj 
načelnici.  
 
 Općinska načelnica: Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama objavljenog u 
„Narodnim novinama” broj 74/14) i  članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 
objavljene u „Narodnim novinama“ broj 26/15, Temeljni dokument za raspisivanje i provedbu 
javnog natječaja, a taj Pravilnik donosi  nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave – Općinsko 
vijeće u obliku općeg akta iz kojeg su razvidne mjere iz programa, strategija i planova čije je 
provođenje u nadležnosti pojedinog tijela lokalne samouprave, važnost i potreba suradnje s 
udrugama u realizaciji tih mjera, ciljevi i očekivani rezultati koji se žele postići financiranjem 
programa i projekata, te u skladu s tim vrste aktivnosti koja će se financirati, prihvatljive 
organizacije koje se mogu prijaviti, kriteriji za procjenu i ostali elementi postupka dodjele 
financijskih sredstava, kao i očekivani rezultati koji se žele postići financiranjem programa ili 
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u određenom području.  
 Samim pravilnikom utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstva 
Proračuna udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i 
prioriteta. Preduvjeti za financiranje koje osigurava općina obuhvaća  definiranje prioriteta 
područja financiranja, okvir za dodjelu financijskih sredstava i kapaciteti za provedbu natječaja. 
Propisana su mjerila za financiranje, Postupci financiranja i ugovaranja koji obuhvaćaju javni 
natječaj, tijelo za pripremu i provedbu javnog natječaja, objavu natječaja, rokove za provedbu 
natječaja, provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja, ocjenjivanje prijavljenih programa ili 
projekata i javna objava rezultata, prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava, sklapanje 
ugovora o financiranju programa ili projekta, praćenje provedbe odobrenih i financiranih 
programa i projekta, vrednovanje provedenih natječaja, te zabrana dvostrukog financiranja. 
Prihvatljivost troškova, modeli financiranja i udio financiranja obuhvaća prihvatljive troškove, 
vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi, neprihvatljivih troškova, modeli plaćanja i udio 
sufinanciranja programa ili projekta. Dalje definirano je trajanje financiranja, najviši ukupan iznos 
financijskih sredstava i isplata odobrenih sredstava, obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti, 
konačan iznos financiranja i povrat sredstava. Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti 
obuhvaća, konačan iznos financiranja i povrat sredstava obuhvaća obvezu dokumentiranja 
projektnih aktivnosti od strane korisnika financiranja, konačan iznos financiranja od strane općine i 
povrat sredstava, i naravno završne odredbe. Kao što vidite iz priloženog nema financiranja bez 
provedbe natječaja.  
 
 Predsjednik: Otvaram raspravu. 
 
 Božo Bošnjaković: Što znači članak 56. Pravilnika. 
 
 Općinska načelnica: Člankom 56. Pravilnika definirano je da Udruga koja je korisnik 
financiranja od strane Općine ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, 
koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati 
financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za vrijeme trajanja 
ugovora. Točno kako piše.  



 
 Marija Zlatar: Nažalost tu su sada nastradale udruge koje su se držale zakona i sve rješavale 
po zakonu i na vrijeme. Sada svi imaju ista prava i jednake obveze.  
 
 Anđelko Belec: Da li fizičke osobe mogu donirati sredstva udrugama. 
 
 Općinska načelnica: Da, ali ako ide za određeni program ili projekt, ukupan iznos 
financiranje ne smije prelaziti 100 % financiranja, te se stoga potpisuje izjava o dvostrukom 
financiranju.  
 
 Milivoj Belec: Možda postoje i udruge koje se neće prijaviti na natječaj.  
 
 Općinska načelnica: Postoji i takva mogućnost.  
 
 Matija Kolarek: Vezano za financiranje. Podnosi se na godišnjoj razini za dodjelu općinskih 
sredstava, a što je sa drugim donacijama i u kojoj mjeri.  
 
 Općinska načelnica: To su sponzorstva, jer prave osobe daju sponzorstva koja im ulaze u 
trošak, a podnošenje ako se radi o programu ide na godišnjoj razini, a projekti oni se provode kroz 
dulje vremensko razdoblje.  
 
 Darko Kalinić: Sponzorstvo se može dati u bilo kojem iznosu.  
 
 Zvonko Trtanj: Tog zakona možda već druge godine ne bude, sve je to skupa relativno.  
 
 Predsjednik: Da li se još netko javlja za riječ. Obzirom da ne dajem Pravilnika o financiranju 
programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Hlebine na usvajanje. Tko je za, protiv, 
suzdržan? 
 
 (nakon glasovanja) 
 
 Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 10 glasova (10 nazočnih) 
donijelo 

Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga 
koje su od interesa za Općinu Hlebine. 

 
  (Pravilnik se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio).  

 
(ostalo kao nepotrebno ispušteno) 

 
Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena u  20.00 sati. 

 
 

    ZAPISNIČAR:                                          PREDSJEDNIK: 
  Đurđica Kovaček                                         Marijan Hontić 
 
 
 


