
1  

Na temelju članka 72. stavak 1. točka 7. i članka 107. Statuta Grada Belog Manastira (ʺSlužbeni glasnik 
Grada Belog Manastiraʺ, broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst) i članka 18. stavak 1. i članak 20. 
stavak 2. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Belog Manastira (ʺSlužbeni glasnik Grada Belog 
Manastiraʺ, broj: 1/16), Gradonačelnik Grada Belog Manastira donosi 

ODLUKU 
o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju  

projekata i programa udruga za 2016. godinu 
I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata i programa 
udruga iz područja kulture, socijalne zaštite i gospodarskih djelatnosti u Gradu Belom Manastiru za 2016. 
godinu, u ukupnom iznosu od 445.000,00 kn, a koja su u proračunu Grada za 2016. godinu raspoređena u: 

1. Prioritetno područje 1 – Kultura         250.000,00 kuna, 
2. Prioritetno područje 2 – Socijalna zaštita      165.000,00 kuna, 
3. Prioritetno područje 3 – Razvoj gospodarskih djelatnosti   30.000,00 kuna.  

II. 
Sredstva navedena u točki I. ove Odluke raspodjeljuju se temeljem Javnog natječaja za financiranje 

projekata i programa udruga iz područja kulture, socijalne zaštite i gospodarskih djelatnosti (u daljnjem 
tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Grad Beli Manastir i u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja 
je sastavni dio ove Odluke.  

Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom i Pravilnikom o financiranju javnih potreba 
Grada Belog Manastira (ʺSlužbeni glasnik Grada Belog Manastiraʺ, broj: 1/16) objavit će se na službenoj 
mrežnoj stranici Grada Belog Manastira (www.beli-manastir.hr) i mrežnoj stranici Ureda za udruge Vlade 
Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom natječaju objavit će se u dnevnim novinama. 

Javni natječaj traje 30 dana od dana objave. 
Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 19 

III. 
Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:  
1. tekst javnog natječaja,  
2. upute za prijavitelje,  
3. obrasce za prijavu projekta,  
4. obrazac  za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i  
5. obrasce  za provedbu projekta i izvještavanje. 
Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su: 

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta 
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta 
3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 
3.4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu 

 
 

Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su: 
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5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta 
5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta 
5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta 

IV. 
Tekst natječaja i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavljuje se u cijelosti na mrežnim 

stranicama Grada Belog Manastira (www.beli-manastir.hr). 
V. 

Sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Belog Manastira (ʺSlužbeni glasnik Grada 
Belog Manastiraʺ, broj: 1/16), Grad Beli Manastir će osnovati Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog 
natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz područja kulture, socijalne zaštite i gospodarskih 
djelatnosti (dalje: Povjerenstvo) koje će provesti otvaranje, provjere i ocjenjivanje zaprimljenih prijava. 

Članovi Povjerenstva radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku 
Povjerenstva.  

Poslovnik o radu Povjerenstva za pripremu i provedbu Javnog natječaja za financiranje projekata i 
programa udruga iz područja kulture, socijalne zaštite i gospodarskih djelatnosti donosi Povjerenstvo na 
prvoj sjednici. 

Članove Povjerenstva imenuje Gradonačelnik Grada Belog Manastira. 
VI. 

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, Gradonačelnik Grada Belog Manastira donosi 
Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga.  

Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Grad Beli Manastir će s nositeljem projekta sklopiti 
pojedinačne ugovore. 

VII. 
Odluka iz točke VI. ove Odluke bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Belog Manastira 

(www.beli-manastir.hr). 
VIII. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene 
djelatnosti.  

IX. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

KLASA: 402-08/16-01/02 
URBROJ: 2100/01-01-03-16-01 
Beli Manastir, 5. ožujka 2016. godine 

    GRADONAČELNIK GRADA BELOG MANASTIRA 
Ivan Doboš 


