Na temelju čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni
tekst, 137/15 – ispravak i 123/17), Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14 i 70/17),
Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), Pravilnika o
financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva
(„Glasnik Karlovačke županije“ br. 35/15 i 42/17), Socijalnog programa Grada Ogulina za 2019.
godinu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 22/19) te čl. 42. Statuta Grada Ogulina („Glasnik
Karlovačke županije“ br. 10/18), Gradonačelnik Grada Ogulina, donosi

ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu
namijenjenih financiranju programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi, udruga
proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga od interesa za Grad Ogulin

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju
programa udruga iz područja socijalne skrbi, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih
udruga od interesa za Grad Ogulin za 2019. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Ogulina, u
ukupnom iznosu od 285.000,00 kn (slovima: dvijestotineosamdesetpettisućakuna), po
prioritetnim područjima:
- udruge iz područja socijalne skrbi - poboljšanje kvalitete života osoba starije životne
dobi, 35.000,00 kuna;
- Udruge proizašle iz Domovinskog rata, 80.000,00 kuna;
- Ostale udruge (razvoj i promicanje znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja,
okupljanje i zaštita djece, mladeži i obitelji, zaštita zdravlja, zaštita i promicanje prava osoba s
invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, razvoj i demokratizacija društva, zaštita potrošača,
zaštita prirode i okoliša, prevencija ovisnosti i poremećaja u ponašanju djece i mladeži,
humanitarne djelatnosti, područje poljoprivrede, sudionici 2. svjetskog rata i civilni invalidi rata i
dr.), 170.000,00 kuna.
II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva za predlaganje
programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i
ostalih udruga od interesa za Grad Ogulin za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: javni poziv) koji
provodi Stručna služba Grada Ogulina u skladu s dokumentacijom za provedbu javnog poziva
koja je sastavni dio ove Odluke.
III.
Dokumentacija za provedbu javnog poziva obuhvaća:
1. tekst javnog poziva,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu programa,

4. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa i
5. obrasce za provedbu programa i izvještavanje.
6. obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
Obrasci za prijavu programa 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 programa i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:
5.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
5.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta
IV.
Poziv i dokumentacija za provedbu Javnog poziva iz točke III. objavljuje se na mrežnim
stranicama Grada Ogulina www.ogulin.hr
V.
Stručna služba Grada Ogulina nadležna je za provedbu postupka.
Sukladno Uputama za prijavitelje Gradonačelnik Grada Ogulina imenovat će
Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta koje će provesti otvaranje zaprimljenih prijava
pristiglih na Javni poziv i izvršiti administrativnu provjeru.
Gradonačelnik Grada Ogulina osnovat će Povjerenstvo za ocjenu prijavljenih programa
koji su zadovoljili provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva.
Članovi Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta i Povjerenstva za ocjenu prijavljenih
programa radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje.
Naknade za rad članova Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta i Povjerenstva za
ocjenu prijavljenih programa osigurat će se iz sredstava Proračuna Grada Ogulina.
VI.
Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja programa, Gradonačelnik donosi Odluku o
raspodjeli sredstava za financiranje programa udruga iz područja socijalne skrbi, udruga
proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga od interesa za Grad Ogulin za 2019. godinu. Na
temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Grad Ogulin će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne
ugovore.
VII.
Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Ogulina
www.ogulin.hr
VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Stručna služba Grada Ogulina.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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