
 

        

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA JESENJE 

  OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/18-01/54 

URBROJ: 2140/05-18-1 

Gornje Jesenje, 26. studenog 2018.                             

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 15. Statuta Općine Jesenje („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“, broj 15/09, 11/13 i 11/18), sukladno Uredbi o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 

dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i Pravilniku o financiranju udruga 

iz proračuna Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/16), 

Općinsko vijeće Općine Jesenje na svojoj 9. sjednici održanoj dana 26. studenog 2018. godine 

donijelo je 

 

PRAVILNIK 

O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU DODJELE PROSTORA U 

VLASNIŠTVU OPĆINE JESENJE NA KORIŠTENJE UDRUGAMA 

 

Članak 1. 

Osim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, mjerila i postupci za dodjelu prostora u vlasništvu 

Općine Jesenje (u daljnjem tekstu: općinski prostori) na korištenje udrugama za provođenje 

programa/ projekata od interesa za opće dobro. 

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, odgovarajuće se primjenjuju i na druge 

organizacije civilnog društva (zaklade, privatne ustanove i druge neprofitne organizacije). 

 

 

Članak 2. 

Pojedini izrazi, u smislu ovog Pravilnika, imaju sljedeće značenje: 

1) „projekt“ je skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će 

se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski je ograničen i 

ima definirane troškove i resurse; 

2) „program“ je kontinuirani proces koji se u načelu izvodi u dužem vremenskom 

razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji, a 

mogu biti jednogodišnji i višegodišnji. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod. 

 

Članak 3. 

Općinski prostori dodjeljuju se udrugama na korištenje na temelju javnog natječaja. 



Javni natječaj provodi se prikupljanjem pisanih prijava, sukladno Pravilniku o financiranju 

udruga iz proračuna Općine Jesenje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 

7/16) i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),  

 

Članak 4. 

Na javni natječaj mogu se prijaviti udruge koje ispunjavaju sljedeće kriterije: 

- upisane su u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar 

neprofitnih organizacija, 

- svojim statutom su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet 

financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i 

zakonom, 

- program/projekt, koji prijave na natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan 

(kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih 

potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima 

svakog pojedinog natječaja, 

- su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz 

proračuna Općine (u suprotnom će svaka prijava novog programa i/ili projekta na 

natječaj biti odbijena), 

- nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu 

Općine, 

- imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa 

ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih 

usluga, 

- uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama. 

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, Općina može propisati i dodatne uvjete natječaja koje 

trebaju ispunjavati udruge. 

 

Članak 5. 

Mjerila za bodovanje pristiglih prijava na natječaj za određeni prostor radi provođenja 

programa i projekata od interesa za opće dobro su sljedeći: 

a) Godine aktivnog djelovanja 

- za svaku godinu aktivnog djelovanja      2 boda 

b) Broj zaposlenika 

 - do 2         5 bodova 

 - od 3-6         10 bodova 

 - 7 i više         15 bodova 

c) Broj članova i/ili volontera 

 - do 20         5 bodova 

 - od 21-50        10 bodova 

 - od 51-100        15 bodova 

 - više od 100        20 bodova 

d) Neposredan rad s korisnicima usluga (sukladno statutu) 

 - rad s ciljanim skupinama do 20 korisnika    10 bodova 

 - rad s ciljanim skupinama od 21-50 korisnika    15 bodova 

 - rad s ciljanim skupinama iznad 50 korisnika    20 bodova 

e) Ostvarene financijske potpore za projekte/programe 

 - iz EU fondova        10 bodova 

 - iz državnog proračuna       8 boda 



 - iz županijskog proračuna      6 boda 

 - iz proračuna Općine Jesenje      4 boda 

 - iz drugog izvora       2 bod 

f) Ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl. 

 - međunarodna        10 bodova 

 - državna        8 bodova 

 - županijska        6 bodova 

 - Općine Jesenje       4 boda 

 - strukovna        2 boda 

g) Provedene aktivnosti od interesa za Općinu Jesenje u proteklih 12 mjeseci 

 - do 5 održanih javnih događanja u vlastitoj organizaciji (konferencije, 

radionice, okrugli stolovi i sl.) godišnje     10 boda 

 - od 6 do 10 održanih javnih događanja u vlastitoj organizaciji (konferencije, 

radionice, okrugli stolovi i sl.) godišnje     20 bodova 

 - više od 10 održanih javnih događanja u vlastitoj organizaciji (konferencije, 

radionice, okrugli stolovi i sl.) godišnje      30 bodova 

Napomena: ukoliko u organizaciji sudjeluje više udruga broj bodova se dijeli s 

brojem organizatora pojedinog događaja.  

h) Broj partnerskih organizacija civilnog društva s kojima se planira zajednički 

koristiti dodijeljeni prostor 

-  samostalno         2 boda 

 - dvije udruge        4 boda 

 - za svaku partnersku organizaciju iznad dvije dodatno po  2 boda 

i) Prethodno korištenje prostora 

 - prethodno uredno korištenje općinskog prostora   5 bodova 

j) Područje djelovanja udruga: 

 - Općina Jesenje       50 bodova 

 - Krapinsko-zagorska županija      10 bodova 

 - Republika Hrvatska       5 bodova  

 Osim uvjeta iz prethodnog stavka općina može propisati i dodatna mjerila za 

bodovanje.   

 

 

Članak 6. 

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva 

ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju: 

- neposredan rad s korisnicima usluga ili 

- ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl. 

Prijavu za dodjelu općinskog prostora kojeg planira koristiti više udruga u 

suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna udruga koja smatra da na javnom natječaju može 

ostvariti veći broj bodova sukladno kriterijima i mjerilima iz članka 5. ovog Pravilnika. 

Suradnja/partnerstvo iz prethodnog stavka ovog članka mora trajati najmanje jednu godinu. 

Namjera korištenja prostora u suradnji/partnerstvu sa ostalim udrugama potvrđuje se izjavom 

koja se prilaže uz prijavu za dodjelu općinskog prostora, potpisanom od ovlaštenih osoba svih 

partnerskih udruga. 

 

Članak 7. 

Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog liste 

prvenstva za dodjelu općinskog prostora na korištenje, koji se objavljuje na internetskoj 



stranici Općine Jesenje i na oglasnoj ploči Općine Jesenje i sadrži stanje bodova po 

pojedinom kriteriju te ukupan broj bodova. 

Na Prijedlog liste povjerenstva za dodjelu općinskog prostora na korištenje može se izjaviti 

prigovor  Općinskom načelniku u roku od 5 dana od dana objave na internetskim stranicama. 

Odluku o prigovoru donosi općinski načelnik te se dostavlja podnositelju u roku od 5 dana od 

primitka, te je ista konačna. 

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka imenuje općinski načelnik.  

 

 

Članak 8. 

Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedinog općinskog prostora, na prijedlog Povjerenstva, 

utvrđuje općinski načelnik. 

Na temelju konačne liste iz prethodnog stavka ovog članka, načelnik donosi Odluku o dodjeli 

prostora na korištenje koja mora biti javno objavljena na internetskoj stranici Općine Jesenje. 

 

Članak 9. 

Na temelju odluke općinskog načelnika iz članka 8. ovog Pravilnika, sklapa se ugovor o 

korištenju općinskog prostora (ugovor o odobravanju nefinancijske podrške), na rok od pet 

godina, kojega u ime i za račun Općine Jesenje sklapa općinski načelnik. 

Prijavitelj kojemu je odobreno korištenje općinskog prostora, dužan je najkasnije u roku od 30 

dana od dana donošenja Odluke o dodjeli prostora na korištenje preuzeti prostor i sklopiti 

ugovor iz stavka 1. ovog članka. U protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja 

ugovora te će se ugovor sklopiti sa prijaviteljem koji je sljedeći po redu na konačnoj listi 

prvenstva za taj prostor. 

 

Članak 10. 

Ugovor o korištenju općinskog prostora (ugovor o odobravanju nefinancijske podrške) sklapa 

se u pisanom obliku, a obvezno sadrži sljedeće podatke: 

- podatke o ugovornim stranama, 

- podatke o prostoru i zgradi u kojoj se on nalazi, 

- aktivnosti koje će se obavljati u prostoru i obvezu namjenskog korištenja, 

- iznos naknade za korištenje, 

- vrijeme trajanja ugovora, 

- odredbu o razlozima i uvjetima za prestanak ugovora 

- odredbu o tome da korisnik ne smije preuređivati općinski prostor bez prethodne 

pisane suglasnosti Općine Jesenje, 

- odredbu kojom se korisnik obvezuje općinski prostor predati u posjed vlasniku 

slobodan od osoba i stvari istekom roka na koji je ugovor sklopljen, odnosno istekom 

otkaznog roka ili raskida ugovora, 

- neopozivu izjavu korisnika kojom se odriče prava povrata sredstava uloženih u 

općinski prostor. 

 

Članak 11. 

Općinski načelnik će s udrugom koja je korisnik prostora raskinuti ugovor o dodjeli prostora 

na korištenje u sljedećim slučajevima: 

- ako udruga s kojom je sklopljen ugovor ne dostavi izvješće o radu za prethodnu 

kalendarsku godinu u predviđenom roku, 

- ako Jedinstveni upravni odjel temeljem dostavljenog izvješća o radu ili uvidom na licu 

mjesta utvrdi da se prostor ne koristi sukladno namjeni za koju je dodijeljen na 



korištenje i da se u prostoru ne provode programi/projekti od interesa za Općinu 

Jesenje, 

- ako udruga poslije pisane opomene Općine Jesenje koristi općinski prostor suprotno 

ugovornim odredbama ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje, 

- ako zanemaruje održavanje prostora, 

- ako neovlašteno prepušta trećim osobama korištenje prostora, 

- ako neovlašteno umnožava i dijeli ključeve prostora, 

- ako ne plati dospjelu naknadu u roku od 15 dana od dana pisane opomene Općine 

Jesenje, 

- ako udruga onemogući Općini Jesenje nesmetanu kontrolu korištenja općinskog 

prostora, 

- ako udruga vrši preinake općinskog prostora bez pisanog odobrenja Općine Jesenje, 

- u drugim slučajevima predviđenim ugovorom i natječajnom dokumentacijom. 

 

Članak 12. 

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, primjenjuje se Pravilnik o financiranju 

udruga iz proračuna Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 

7/16), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te 

drugi odgovarajući propisi. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog 

Pravilnika pripremi prijedlog natječajne dokumentacije definirane ovim Pravilnikom. 

 

Članak 13. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Zdenko Brodar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

  

1. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Služba za zajedničke 

poslove, Magistratska ulica 1, 49000 Krapina 

2. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, Magistratska ulica 1, 49000 

Krapina 

3. Jedinstveni upravni odjel, ovdje 

4. Za prilog zapisniku, ovdje 

5. Pismohrana, ovdje 

 


