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Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 
18. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15) i članka 60. Statuta Grada Duge 
Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17) gradonačelnik 
Grada Duge Rese koji dana 04. siječnja 2018. godine raspisuje 
 

Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za 
Grad Dugu Resu u 2018. godini 

 
I. PREDMET NATJEČAJA 

 
Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga  koje su od 
interesa za Grad Dugu Resu i koje će se financirati iz Proračuna Grada Duge Rese u 2018. 
godini. 
 

II. CILJ NATJEČAJA 
 

Cilj ovog Natječaja je podržati programe/projekte udruge s područja Grada Duge Rese koje 
svojim radom doprinose razvoju lokalne zajednice i povećanju kvalitete života zajednice kao i 
povećati kvalitetu  rada udruga i njihovu održivost zbog ostvarenja što kvalitetnijih programa i 
projekata od interesa za građane Grada Duge Rese. 
 
 

III. VISINA FINANCIJSKE POTPORE I PODRUČJA DJELOVANJA UDRUGA 
 

Za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga koje su od interesa za Grad 
Dugu Resu osigurana su sredstva u Proračunu Grada Duge Rese za 2018. godinu  u 
ukupnom iznosu od 175.000,00 kn od čega je iznos od:  
 
- 60.000,00 kn za financiranje programa/projekata udruga sukladno Programu javnih potreba 
u kulturi Grada Duge Rese  za 2018. godinu  iz područja: 
-  kulture i to poticanje i razvijanje kulturno umjetničkog amaterizma, akcije i manifestacije 
koje pridonose razvitku kulturnog života kao što su održavanje izložbi i poticanje likovnog 
stvaralaštva,  program međunarodne, međužupanijske i međugradske kulturne suradnje, 
program kazališne i glazbene djelatnosti i sl. 
 
- 115.000,00 kn za financiranje programa/projekata udruga iz sljedećih područja djelovanja:  

1. tehnička kultura i informatika, 
2. zaštita i promicanje ljudskih prava i prava potrošača, 
3. zaštita zdravlja, 
4. socijalne usluge, 
5. humanitarna djelatnost, 



6. zaštite i promicanje prava OSI i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih 
osoba, 

7. zaštita, briga i neformalno obrazovanje djece i mladih, 
8. zaštita civilnih invalida rata, 
9. zaštita i promicanje prava manjinskih društvenih skupina, 
10. zaštita okoliša i prirode te održivi razvoj, 
11. poticanje i razvoj socijalnog poduzetništva, 
12. promicanje vrijednosti Domovinskog rata i antifašizma,  
13. razvoj demokratske političke kulture. 

 
U nedostatku kvalitetnih prijedloga projekata/programa udruga, Grad Duge Resa zadržava 
pravo ne raspodijeliti sva sredstva putem ovog Natječaja. 
 
Na ovaj natječaj, svoje projekte/programe  ne mogu prijaviti udruge koje su članice Sportske 
zajednice Grada Duge Rese i kojima se sredstva iz proračuna Grada  raspoređuju temeljem 
natječaja koji je raspisala Sportska zajednica.  
 

IV. UVJETI PRIJAVE 
 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 

- Udruge sa sjedištem u Dugoj Resi koje su osnovane temeljem Zakona o udrugama 
(NN 74/14), upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i 
udovoljavaju svim uvjetima ovog Natječaja detaljno opisanih u članku 2. Formalni 
uvjeti natječaja u Uputama za prijavitelje. 
  

NAJNIŽI I NAJVIŠI IZNOS FINANCIJSKE POTPORE 
 
Financijske potpore koje će se dodijeliti za provedbu projekata u sklopu ovog Natječaja su u 
iznosu od najmanje 2.000,00 kn do najviše 30.000,00 kn. 
Financijska sredstva za projekte/programe udruga dodjeljivat će se isključivo na osnovu 
kvaliteta prijava usklađenih sa uvjetima definiranim u Uputama za prijavitelje. 
 
Sve zainteresirane udruge trebaju svoje projektne prijedloge prijaviti u propisanom roku 
popunjavanjem propisanih obrazaca računalom. 
 
      V.   ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE 

 
Rok za podnošenje prijava  na ovaj Natječaj je 30 (trideset) dana od dana objave  na 
službenoj internetskoj  stranici Grada www.dugaresa.hr odnosno do  03. veljače  2018. 
godine. 
 
Prijavnu dokumetnaciju prijavitelji mogu, u zatvorenoj omotnici poslati preporučeno poštom, 
dostavnom službom ili osobnom dostavom  u pisarnicu Grada  na adresu: 
 

GRAD DUGA RESA 
Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja   

Trg sv. Jurja 1 
47 250 DUGA RESA 

uz napomenu: 
“Ne otvarati – programi/projekti  udruga  u 2018. godini” 
 
Prijavitelji imaju pravo na ovaj Natječaj prijaviti samo 1 (jedan) projekt/program. 
 
   
 



VI. NAČIN PRIJAVE 
 
Prijava projekta/programa mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u Uputama 
za prijavitelje. 
Udruge svoje projekte/programe moraju prijaviti na propisanim obrascima koji zajedno s 
ostalom obveznom natječajnom dokumentacijom čine cjelovitu prijavnu dokumetnaciju.  
Natječajna dokumentacija, odnosno obrasci za prijavu dostupni su isključivo u elektroničkom 
obliku i mogu se preuzeti sa službene internetske stranice Grada:  www.dugaresa.hr. 
Razmatrati će se samo programi/projekti udruga koji su pravodobno prijavljeni te koji 
zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja. 
Iznimno, udruge čije prijave imaju manje nedostatke koji ne utječu na sadržaj bitan za 
ocjenjivanje prijave, Grad će tražiti naknadno dopunjavanje, odnosno ispravljanje prijave 
potrebnim podacima ili prilozima u roku od 10 dana koji je jednak za sve prijavitelje. 
Za prijavitelje koji na zahtjev Grada kao davatelja financijskih sredstava u dodatnom roku od 
10 dana dostave tražene podatke ili priloge, smatrati će se da su podnijeli potpunu prijavu. 
 
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava 
dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli fin. sredstava, podnošenje 
prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje su 
sastavni dio  Natječaja  za  dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od 
interesa za Grad Duga Resu u 2018. godini. 
 
Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, 
slanjem upita na adrese elektronske pošte članova Povjerenstva za pripremu i provedbu 
natječaja: dijana.jurcevic@dugaresa.hr, mihael.dujam@dugaresa.hr ili  
marija.kovacevic@dugaresa.hr. 
 
 
 
DATUM OBJAVE: 04. siječnja 2018. 
ROK ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA UDRUGA:  03. veljače 2018. 
 
 
 
                                                 GRADONAČELNIK: 
                                                                                                       Tomislav Boljar, emba.  
 
 

 
Dostaviti: 

1. Ured za udruge Vlade RH 
2. Web stranica Grada 
3. Dokumentacija 
4. Pismohrana 
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