
               
 
 R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
        ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
          GRAD  ZAPREŠIĆ 
           UPRAVNI ODJEL ZA  
              DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

 
 

KLASA: 402-01/22-01/09 
URBROJ: 238-33-05/01-22-10 
Zaprešić, 15.04.2022. 
 
 
Temeljem članka 29. st. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15 i 37/21) i članka 24. 
Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića br. 1/16, 1/18 
i 1/22) pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti  donosi  
 
 
 

ODLUKU 
o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva koje provode  

programe i projekte u području 
 osnaživanja djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu  
u okviru raspoloživih sredstava proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu 

 
 

I. 
Ovom Odlukom Grad Zaprešić raspodjeljuje sredstva organizacijama civilnog društva koje su se prijavile 
na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 
području osnaživanja djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu, objavljen 07. veljače 
2022. godine, za financijsku potporu programu ili projektu i/ili institucionalnu potporu za organizacijski 
razvoj i poslovanje udruge iz sredstava proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu. 
 

II. 
Prema ovoj Odluci financijska i institucionalna potpora dodjeljuju se za one prijave koje je predložilo 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava imenovano Odlukom o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje 
prijava zaprimljenih na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama 
civilnog društva u području osnaživanja djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu za 
2022. godinu (Klasa: 402-01/22-01/09, Urbroj: 238-33-02/01-22-02, od 02. ožujka 2022. godine). 
 

III. 
Za provedbu točke I. ove Odluke Grad Zaprešić osigurava financijska sredstva u iznosu od 442.000,00 kn 
(četiristočetrdesetdvijetisućekuna) na teret razdjela 005 Upravnog odjela za društvene djelatnosti Glava: 
Škole, Program: Potpore OCD u području osnaživanja  djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje 
u društvu, pozicija R2974, konto 38119 - ostale tekuće donacije. 
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IV.  
Sredstva iz točke III. ove Odluke raspodjeljuju se na sljedeći način: 
 
 

RED.BR. NAZIV UDRUGE 
NAZIV PROGRAMA ILI PROJEKTA/ 

INSTITUCIONALNA POTPORA 

ODOBREN 
IZNOS U 

KUNAMA 

1. CeZaM ZAPREŠIĆ INSTITUCIONALNA POTPORA 308.000,00 

2. CeZaM ZAPREŠIĆ 

 
PROGRAM OSNAŽIVANJA DJECE I 

MLADIH GRADA ZAPREŠIĆA ZA 
OSOBNI RAZVOJ I AKTIVNO 
SUDJELOVANJE U DRUŠTVU  

130.000,00 

3. „UDRUGA AMAZONAS“ 
TRIBO MODERNA - CAPOEIRA ZA 

TOLERANCIJU I NENASILJE 
   4.000,00 

  
  

UKUPNO: 442.000,00 

 
 

 
V. 

Grad Zaprešić će s udrugama iz točke IV. ove Odluke, nakon što se provjerom dodatne dokumentacije,  
proračunskih obrazaca i obrazaca opisa utvrdi da ispunjavaju tražene uvjete natječaja, zaključiti ugovore 
o financijskoj / institucionalnoj potpori radi uređenja međusobnih prava, obveza i odgovornosti.  
 

VI. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 
Pročelnica: 
 

                                                                                                             Sandra Sabol Valenčak, dipl. oec., v.r. 
                                                                                                             
 
 
DAN OBJAVE:  21.04.2022.                   

 
 


