
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 
98/19, 144/20), članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, broj 15/13 – pročišćeni tekst, 4/18, 5/20 i 7/21), članka 15. i 18. Pravilnika o financiranju 
programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog 
odjela za gospodarstvo i poljoprivredu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 1/20), Zakona 
o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14, 70/17 i 98/19) te sukladno odredbama 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 i 37/21), Župan Brodsko-posavske županije donosi 
 
 

ODLUKU 
 

o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Brodsko-
posavske županije za 2022. godinu namijenjenih za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su 

od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2022. godinu 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom raspisuje se Javni natječaj i utvrđuje način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju 
jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva 
za 2022. godinu iz raspoloživih sredstava Brodsko-posavske županije planiranih u Proračunu Brodsko-
posavske županije za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 466.000,00 kuna kako slijedi: 
 

• Razdjel 011 - Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, Program 3000 -  Promidžba i razvoj 
gospodarstva, Aktivnost - A300012 Vatrogasna zajednica županije, Pozicija R0124 - Sredstva za 
obilježavanje obljetnica DVD-a - 66.000,00 kuna; 

• Razdjel 011 - Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, Program 3000 -  Promidžba i razvoj 
gospodarstva, Aktivnost - A300012 Vatrogasna zajednica županije, Pozicija R0127 - Kapitalne 
donacije za sufinanciranje kupnje vatrogasne opreme - 400.000,00 kuna. 

 
Članak 2. 

 
Donosi se tekst Javnog natječaja za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koji su od interesa za 
Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) te 
isti čini sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 

Sredstva navedena u članku 1. ove Odluke raspodijelit će se na temelju Javnog natječaja, čiji je nositelj 
Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije i u skladu s natječajnom 
dokumentacijom koja je sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 4. 
 

Dokumentacija za provedbu natječaja iz članka 3. ove Odluke obuhvaća: 
1. Pravilnik; 



2. Tekst javnog natječaja; 
3. Upute za prijavitelje; 
4. Obrazce za prijavu jednokratne aktivnosti ; 

4.1. Obrazac opisa jednokratne aktivnosti; 
4.2. Obrazac proračuna jednokratne aktivnosti; 

5. Popis priloga koji se prilažu prijavi; 
6. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti jednokratne aktivnosti; 
7. Obrazac  izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja; 
8. Obrazac ugovora o financiranju jednokratne aktivnosti; 
9. Obrasce za izvještavanje: 

9.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe jedokratne aktivnosti; 
9.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti; 
9.3. Obrazac financijskog izvješća PROR – POT. 
 

Članak 5. 
 

Javni natječaj s natječajnom dokumentacijom iz članka 4. ove Odluke objavit će 22. veljače 2022. godine  
na službenim mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije www.bpz.hr i službenim mrežnim 
stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske  www.udruge.vlada.hr .  
 

Članak 6.  
 

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije za provedbu Javnog 
natječaja iz članka 2.  ove Odluke i za praćenje namjenskog utroška sredstava. 
 
Za provođenje postupka Javnog natječaja Župan, osniva i imenuje članove: 

• Povjerenstva za provjeru propisanih uvjeta prijava na Javni natječaj i  

• Povjerenstva za ocjenjivanje jednokratnih aktivnosti udruga. 
 
Članovi Povjerenstva za provjeru propisanih uvjeta prijava na Javni natječaj i Povjerenstva za ocjenjivanje 
jednokratnih aktivnosti udruga radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje te 
sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavske 
županiju iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“, broj 1/20).   
 

Članak 7.  
 

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja prijavljenih jednokratnih aktivnosti udruga, Župan donosi 
Odluku o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava za jednokratne aktivnosti udruga. 
 
Na temelju Odluke iz stavka 1. ovog članka Brodsko-posavska županija će potpisati ugovor o financiranju 
jednokratnih aktivnosti udruge. 
 

Članak 8. 
 

Odluka iz članka 7. stavak 1. ove Odluke bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Brodsko-
posavske županije. 
 

http://www.bpz.hr/
http://www.udruge.vlada.hr/


Članak 9. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim mrežnim stranicama Brodsko-
posavske županije. 

 
 
 

ŽUPAN  
 

dr.sc. Danijel Marušić, dr. med. vet. 
 
 
 

KLASA:402-10/22-01/18 
URBROJ: 2178-04-01/04-22-01 
Slavonski Brod, 10. veljače 2022.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 


