
2020 OPĆINA GRADEC 
 

 

UGOVOR O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

 

Na temelju članka 12. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba 
sredstvima iz Proračuna Općine Gradec Klasa: 022-04/16-01/40, Urbroj: 238/28-01-16-1 
(dalje: Odluka); 
 
OPĆINA GRADEC, GRADEC 134, 10345 GRADEC, OIB: 16296383026 koju zastupa 
Općinska načelnica Ljubica Ambrušec (u daljnjem tekstu: Općina / Davatelj financijskih 
sredstava) 
 
i 
 
NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE, OIB:__________, koju zastupa predsjednik ________ (u 
daljnjem tekstu: Korisnik), sklopili su  
 
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za financiranje udruga iz proračuna Općine Gradec u 
2020. godini temeljem provedenog Javnog poziva za prioritetno područje:  

1. kultura 
 

broj 
 

1 (oznaka područja, 2 ili 3) – 2020 – redni broj ugovora 
 

 
 

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA 

 

 

 

 

 

 



 

POSEBNI UVJETI UGOVORA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 
FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U PODRUČJU 

KULTURE 
iz sredstava proračuna za 2020. godinu 

 

 

Članak 1. 

Temeljem odredbi Javnog poziva objavljenog dana ________, Odluke Davatelja financijskih 
sredstava od ___________, Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih 
potreba sredstvima iz Proračuna Općine Gradec (Glasnik Zagrebačke županije 17/16, dalje: 
Odluka), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 026/2015), ugovorne strane 
utvrđuju međusobna prava i obveze. 

Članak 2. 

Davatelj financijskih sredstava, Općina Gradec financira ovaj program/projekt u ukupnom 
iznosu od _________________ ________ kn.  

Članak 3. 

Financijska sredstva iz članka 2. ugovora, Općina Gradec će doznačiti Korisniku na njegov 
poslovni račun IBAN: ___________________________, u roku od ___________ 
jednokratno/ u dvije ili više rata/ u mjesečnim iznosima.  

Članak 4. 

Razdoblje provedbe projekta / programa je 01.01.-31.12.2019.godine. Korisnik će projekt / 
program završiti najkasnije do _______________ 

Članak 5. 

Radi kontrole namjenskog korištenja sredstava Korisnik se obvezuje da će Davatelju 
financijskih sredstava dostaviti Izvještaj o provedbi programa/projekta koji treba sadržavati: 

a) Opisni izvještaj (dostavlja ga u tiskanom obliku poštom ili neposredno predajom) i  
b) Financijski izvještaj (dostavlja ga u tiskanom obliku poštom ili neposrednom 

predajom) uz dokumentiranje svih troškova s dokazima o plaćanju.  
 

Korisnik podnosi završni izvještaj o provedbi u roku od 30 dana nakon provedbe programa / 
projekta, a najkasnije do 31.12.2020. godine. Izvještaji se podnose na propisanim obrascima 
davatelja. 

http://digured.srce.hr/arhiva/263/131595/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_546.html
http://digured.srce.hr/arhiva/263/131595/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_546.html


Članak 6. 
Davatelj pridržava pravo kontinuiranog praćenja i vrednovanja izvršenja programa / projekta 
Korisnika, te preispitivanje financija i troškova u bilo koje vrijeme trajanja financiranja. 
 
Davatelj može neposrednu kontrolu iz prethodnog stavka ovog ugovora obaviti kroz terenski 
posjet prostorijama korisnika uz prethodnu obavijest. 

Članak 7. 

Ako davatelj utvrdi da je korisnik nenamjenski koristio sredstva financijske potpore za 
izvršenje programa/projekta iz ovog ugovora ili nije proveo program/projekt u ugovorenom 
razdoblju, ako nije podnio odgovarajuće izvještaje u roku i sa sadržajem određenim u članku 
5. ili ako davatelju ne omogući nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava iz članka 6. 
daljnja isplata bit će obustavljena, a Korisnik se obvezuje Općini Gradec vratiti primljena, a 
nenamjenski utrošena ili neutrošena sredstva zajedno sa zakonskim zateznim kamatama 
tekućim od dana neposredno nakon dana izvršenja isplate istih sredstava Korisniku od strane 
Općine Gradec, i to u roku od 30 dana od dana Korisnikovog zaprimanja pisanog ili e-mail 
zahtjeva Općine Gradec, na način određen u tom zahtjevu. 

Članak 8.  

Uz elemente financiranja programa/projekta uređenih ovim posebnim uvjetima izravno se 
primjenjuju Opći uvjeti ugovora o dodjeli financijskih sredstava za financiranje udruga iz 
proračuna Općine Gradec u 2020. godini te opći uvjeti financiranja programa/projekata 
propisani člancima 37. – 54. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne 
novine“ broj 26/2015.). 

Članak 9. 

Opisni obrazac programa/projekta i Obrazac proračuna programa/projekta koje je korisnik 
dostavio prijavljujući se na Javni poziv, sastavni su dio ovog Ugovora te čine njegove Priloge. 

Članak 10. 

Korisnik se obvezuje da će, u roku od 15 (petnaest) dana od dana nastanka eventualnih 
objektivnih smetnji u provedbi programa/projekta koje onemogućuju njegovu provedbu u 
ugovorenom roku ovog Ugovora, u pisanom obliku izvijestiti Općinu Gradec o istim 
smetnjama, kako bi Općina Gradec i Korisnik mogli prije isteka roka iz članka 4. sklopiti 
dodatak ovog Ugovora koji će sadržavati odgovarajuće izmjene Korisnikovih obveza iz ovog 
Ugovora. 

Svaka izmjena ovog Ugovora treba biti zatražena od Korisnika i potom odobrena od Općine 
Gradec u pisanom obliku, a svaki Korisnikov zahtjev za izmjenu ovog Ugovora mora biti 
obrazložen i sadržavati prijedlog njegovih izmjena. 

 



Članak 11. 

Sve možebitne sporove iz ovog Ugovora strane će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko im 
to ne uspije, za rješavanje svih takvih sporova ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda 
sa sjedištem u Zagrebu. 

Članak 12. 

Ovaj ugovor sastavljen je u dva istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava 
Korisnik, a jedan primjerka davatelj. 

Članak 13. 

Ugovor stupa na snagu s danom kad ga potpiše posljednja ugovorna strana. 

 

 

KLASA: 
URBROJ: 
Gradec, _______. 2020. godine 
 
 
DAVATELJ FINANCIJSKIH SREDSTAVA    KORISNIK 
       OPĆINA GRADEC 
      koju zastupa Općinska načelnica          Predsjednik udruge: 
      Ljubica Ambrušec, mag.ing.agr.  
 
 
__________________________________   ____________________________ 


