
Temeljem članka 30. stavak 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 

2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.) u svezi s člankom 33. stavak 1. 

Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14.) i člankom 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge ("Narodne novine" broj 26/15.), a sukladno određenjima Povelje o suradnji Osječko-baranjske 

županije i građanskih udruga ("Županijski glasnik" broj 1/05.), Skupština Osječko-baranjske županije 

donijela je na 26. sjednici 20. prosinca 2016. godine 

 

 

 

O D L U K U 

 

o izmjenama i dopunama Odluke 

o financiranju programa i projekata 

udruga od interesa za opće 

dobro u Osječko-baranjskoj županiji 
 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-

baranjskoj županiji ("Županijski glasnik" broj 9/15. i 12/15.) u članku 2. iza stavka 5. dodaje se stavak 

6. koji glasi: 
 

"Iznimno, sredstva se mogu odobriti udruzi za financiranje materijalnih davanja ako udruga 

ima odobrenje nadležnog tijela za pružanje stalne humanitarne pomoći ili provođenje humanitarne 

akcije." 

 

 

Članak 2. 

 

U članku 10. stavak 1. iza riječi "prijava" dodaje se riječ "najmanje". 

 

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:  
 

"Iznimno, po potrebi se javni poziv može objaviti i kasnije sukladno planu dodjele potpora za 

tekuću godinu". 

 

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavcima 3. i 4. 

 

 

Članak 3. 

 

 U članku 12. stavak 1. podstavak 2. mijenja se i glasi: 
 

"- da se projekt provodi na području Županije ili da u projektu sudjeluju udruge čije je 

registrirano sjedište na području Županije,". 

 

 

Članak 4. 

 

U članku 13. stavak 3. podstavak 2. mijenja se i glasi: 
 

"- uvjerenje nadležne porezne uprave da podnositelj prijave/zamolbe uredno ispunjava obveze 

plaćanja poreza i doprinosa i drugih davanja prema Državnom proračunu,". 

 



Podstavak 4. mijenja se i glasi: 
 

"- godišnje izvješće o radu i propisani financijski izvještaj za prethodnu godinu." 

 

 Iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi: 
 

"- ukoliko prijavljuje program odnosno projekt u okviru kojeg traži sredstva za financiranje 

materijalnih davanja, mora priložiti i odobrenje nadležnog tijela za pružanje stalne 

humanitarne pomoći ili provođenje humanitarne akcije." 

 

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:  
 

"Iznimno, davatelj sredstava može tražiti statut udruge i druge dokaze vezane uz provedbu 

programa/projekta prijavljenog na javni poziv ili programa/projekta za koji se sredstva dodjeljuju 

izravno na zamolbu tražitelja sredstava. 

 

Nadležno upravno tijelo Županije izvršit će provjeru urednog ispunjavanja obveza 

podnositelja prijave/zamolbe za financiranje programa odnosno projekta prema Županijskom 

proračunu." 

 

 

Članak 5. 

 

U članku 18. stavak 1. riječi "pisanom obaviješću" zamjenjuju se riječima "putem elektroničke 

pošte koju su podnositelji prijave dostavili u prijavnom obrascu". 

 

 

Članak 6. 

 

U članku 22. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
 

"Iznimno, uz posebno obrazloženje i iz opravdanih razloga, po procjeni nadležnog 

povjerenstva, korisnik potpore može odobrena sredstva koristiti i za druge aktivnosti u okviru 

odobrenog programa/projekta". 

 

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavcima 3. i 4. 

 

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
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