
Na temelju Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada 

Varaždina" broj 10/15) i članka 6. Pravilnika o dodjeli financijskih potpora za aktivnosti 

udruga međunarodne suradnje u 2016. godini (KLASA: 402-07/16-01/22, URBROJ: 

2186/01-07/7-16-14), Gradonačelnik Grada Varaždina objavljuje 

 

 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA AKTIVNOSTI UDRUGA 

MEĐUNARODNE SURADNJE U 2016. GODINI 

 

I. 
Predmet Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga 

međunarodne suradnje u 2016. godini (u daljnjem tekstu Natječaj) je dodjela financijskih 

potpora udrugama međunarodne suradnje za aktivnosti od javnog interesa za Grad Varaždin 

provedene u 2016. godini. 

 

Financijske potpore iz stavka 1. ove točke moguće je ostvariti za godišnje programe i 

projekte udruga koje: 

1. potiču i unaprjeđuju suradnju s udrugama, institucijama i građanima gradova i 

općina s kojima Grad Varaždin ima sklopljene povelje o partnerstvu, 

2. potiču suradnju s drugim gradovima, općinama i inozemnim partnerima: 

organizacijama civilnog društva, udrugama i ostalim međunarodnim 

subjektima, 

3. za cilj imaju međunarodnu promociju Varaždina, kulture, sporta, gospodarstva 

i turističke ponude. 

 

II. 

Korisnici financijske potpore mogu biti udruge i organizacije civilnoga društva s 

pravnim statusom udruge čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (neprofitne organizacije) sa 

sjedištem na području Grada Varaždina, koje djeluju najmanje 12 mjeseci, koje zadovoljavaju 

uvjete navedene u članku. 11. Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina 

(„Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/15 – u daljnjem tekstu Odluka), a posebice da su 

se statutom opredijelili za aktivnosti društava prijateljstva i razvoja međunarodne suradnje. 

 

III. 

Financijske potpore neće se dodjeljivati za aktivnosti organizacijama koji se 

financiraju po posebnim propisima, vjerskim i političkim organizacijama te organizacijama 

civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane Odlukom, niti će se financirati 

aktivnosti udruga koje se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske smatraju 

gospodarskom djelatnošću. 

 

Financijsku potporu ne mogu ostvariti korisnici koji u trenutku prijave imaju dug 

prema državnom proračunu ili Gradu Varaždinu ili protiv kojeg se, odnosno osobe ovlaštene 

za zastupanje udruge vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za prekršaj, ili 

kazneno djelo. 



Financijsku potporu ne mogu ostvariti korisnici kojima su za prijavljenu aktivnost u 

cijelosti odobrena sredstva iz inozemnih fondova, nacionalnih fondova, proračuna drugih 

jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave ili državnog proračuna. 

 

IV. 

Grad Varaždin je za financijsku potporu aktivnostima udruga međunarodne suradnje u 

Proračunu Grada Varaždina za 2016. osigurao 30.000,00 kuna.  

Grad Varaždin sudjeluje u sufinanciranju predloženih aktivnosti do najvećeg iznosa 

potpore od 10.000,00 kuna po korisniku godišnje. Korisnik u jednoj kalendarskoj godini može 

ostvariti financijsku potporu za jednu aktivnost/projekt/manifestaciju ili građansku inicijativu. 

 

V. 

Gradonačelnik Grada Varaždina (u daljnjem tekstu Gradonačelnik) imenuje članove 

Povjerenstva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga međunarodne suradnje u 

2016. godini (u nastavku teksta: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo vrši provjeru ispravnosti podnesenih prijava, izrađuje listu korisnika koji 

su zadovoljili administrativnu provjeru i iste ocjenjuje te predlaže Gradonačelniku donošenje 

Zaključka o dodjeli financijskih potpora za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga 

međunarodne suradnje u 2016. godini (u daljnjem tekstu Zaključak o dodjeli) u roku od 20 

dana od dana zatvaranja Natječaja. 

Rezultati dodjele financijske potpore po ovom Natječaju, bit će objavljeni na službenim 

internetskim stranicama Grada Varaždina. 

 

VI. 

A. Obvezna dokumentacija za prijavu na natječaj (administrativna provjera) je: 

 

1. Prijavni obrazac za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga međunarodne 

suradnje u 2016. godini – obrazac PO-MS2016 (popunjen, potpisan i ovjeren), 

2. Troškovnik prijavljene aktivnosti – obrazac TR-MS2016 (popunjen, potpisan i 

ovjeren), 

3. Preslika upisa u Registar udruga Republike Hrvatske, ne stariji od 30 dana, 

4. Izvornik potvrde nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom 

proračunu, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave, 

5. Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da za program ili projekt nisu u 

cijelosti već odobrena sredstva iz inozemnih, nacionalnih fondova, proračuna drugih 

jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave ili državnog proračuna, 

6. Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da se protiv udruge odnosno osobe 

ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno 

osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. 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), 

7. Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću kojim se potvrđuje broj aktivnih 

članova udruge. 



Nedostatak bilo kojeg od navedenih dokumenata u sklopu prijave ili dostava 

dokumentacije koja nije u potpunosti ispunjena i dostavljena u zahtijevanom obliku neće se 

uzeti u razmatranje. 

B. Natječajna dokumentacija za prijavljeni  projekt / program / manifestaciju / 

građansku inicijativu: 

 

1. Prijavni obrazac – obrazac PO-MS2016, 

2. Troškovnik – obrazac TR-MS2016 (popunjen, potpisan i ovjeren), 

3. Obrazac za izvještavanje – obrazac OI-MS2016. 

 

 

VII. 

 

Prilikom ocjenjivanja prijavljenih aktivnosti koristit će se kvantitativni i kvalitativni 

kriteriji pod uvjetom potpunog ispunjenja administrativne provjere iz točke V. stavka 1. ovog 

Natječaja. 

 

KVANTITATIVNI KRITERIJI 

1. 

Područje predložene aktivnosti: 

- Aktivnosti suradnje s gradovima/općinama s kojima Grad 

Varaždin ima sklopljenu povelju o partnerstvu 

- Aktivnosti suradnje s drugim gradovima / općinama / 

organizacijama iz država u kojima se nalaze gradovi/općine 

partneri Varaždina 

- Aktivnosti suradnje s drugim međunarodnim subjektima, 

gradovima i državama 

Broj bodova 

- 15 bodova 

 

- 10 bodova 

 

 

- 5 bodova 

2. 

Predmet predložene aktivnosti: 

- Aktivnosti koji izravno povezuju građane 

- Aktivnosti razmjene učenika/studenata/mladih 

- Aktivnosti kulturne/sportske/turističke/gospodarske 

suradnje 

Broj bodova 

- 15 bodova 

- 10 bodova 

- 5 bodova 

3. 

Lokacija predložene aktivnosti 

- Varaždin 

- Inozemstvo 

Broj bodova 

- 10 bodova 

- 5 bodova 

4. 

Broj do sada ostvarenih projekata/manifestacija međunarodne 

suradnje: 

- 10 i više 

- 5-9 

- 1-4 

Broj bodova 

 

- 15 bodova 

- 10 bodova 



- 5 bodova 

5.  

Broj godina djelovanja udruge: 

- 10 i više 

- 5-9 

- 1-4 

Broj bodova 

- 15 bodova 

- 10 bodova 

- 5 bodova 

6. 

Broj aktivnih članova udruge: 

- 15 i više 

- 5-14 

- 1-4 

Broj bodova 

- 15 bodova 

- 10 bodova 

- 5 bodova 

7. 

Sudjelovanje u projektima financiranim iz EU fondova: 

- 5 i više 

- 1-4 

Broj bodova 

- 15 bodova 

- 10 bodova 

 

KVALITATIVNI KRITERIJI 

 

1. Kvaliteta i kontinuitet dosadašnjeg rada i iskustvo u 

organiziranju sličnih aktivnosti 
do 10 bodova 

2. Doprinos promociji Varaždina, kulture, turizma i 

gospodarstva 
do 10 bodova 

3. Kvalitativna vrijednost predloženih aktivnosti do 10 bodova 

  

 

 

Podnositelj prijave može ostvariti maksimalno 130 bodova po prijavljenoj aktivnosti. 

 

Ukoliko dva ili više podnositelja prijave imaju jednak broj bodova, prednost ima 

podnositelj koji je ostvario više bodova na kvalitativnim kriterijima. 

 

VIII. 

Prijavu na Natječaj treba dostaviti na adresu: 

 

GRAD VARAŽDIN 

Trg kralja Tomislava 1 

42000 Varaždin 

uz naznaku: 

„Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu dodjeli financijskih potpora za 

aktivnosti udruga međunarodne suradnje u 2016. godini – NE OTVARATI“ 

 

Prijave na Natječaj dostavljaju se poštom ili osobno u pisarnicu Grada Varaždina, Trg 

kralja Tomislava 1 u Varaždinu. 

Obrazac za prijavu na Natječaj dostupan je na internetskim stranicama Grada 

Varaždina (www.varazdin.hr). 



U slučaju nejasnoća i dodatnih pitanja prijavitelji se mogu obratiti Upravnom odjelu za 

gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina na e-mail adresu 

gospodarstvo@varazdin.hr ili telefonski na 042/658-027 odnosno 042/658-010. 

 

 

IX. 

Natječaj će biti otvoren od 2. studenoga do 2. prosinca 2016. godine. Krajnji rok za 

dostavu prijava je 2. prosinca 2016. godine do 12 sati, bez obzira na način dostave. 

Nepotpune, nepravodobne, prijave koje nisu zadovoljile administrativnu provjeru te 

prijave koje ne ispunjavaju uvjete utvrđene Pravilnikom neće se razmatrati o čemu će 

podnositelji biti obaviješteni pisanim putem. 

 

 

X. 

Podnositelj prijave kojemu su odobrena sredstva dužan je potpisati Ugovor o 

korištenju financijske potpore s Gradom Varaždinom u kojem se reguliraju međusobna prava 

i obveze. 

 

 

 

KLASA: 402-07/16-01/22 

URBROJ: 2186/01-07/7-16-16 

Varaždin, 2. studenoga 2016. godine 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK 

Goran Habuš v.r. 


