
 

                         
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

             OPĆINA KUMROVEC     

            OPĆINSKI NAČELNIK 
 

KLASA: 022-05/21-01/69 

Urbroj:   2135-05/21-03/1 

Kumrovec, 01.09.2021. 

 
Temeljem čanka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne 
novine” broj 26/1 5 — dalje u tekstu Uredba), članka 24. Pravilnika o financiranju   programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Kumrovec 
KLASA:022-05/16-01/25, Urbroj:2135-05/16-03/02, od 29. 04. 2016 (dalje u tekstu: 
pravilnik), i članka 47. Statuta Općina Kumrovec, Statutarne odluke o I. izmjenama i dopunama 
Statuta Općine Kumrovec i Statutarne odluke o II. Izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Kumrovec („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ 12/18, 9/20 i 13/21) općinski 
načelnik općine Kumrovec, a nakon provedenog postupka Javnog natječaja za financiranje 
programa-projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge te za 
podršku institucionalnom, programskom i organizacijskom razvoju udruga s područja 
Općine Kumrovec iz proračuna Općine Kumrovec za 2021., donosi 

 

ODLUKU 
O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA-PROJEKTA I 

MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE TE ZA 
PODRŠKLU INSTITUCIONALNOM, PROGRAMSKOM I ORGANIZACIJSKOM RAZVOJU 

UDRUGA S PODRUČJA OPĆINE KUMROVEC 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se i dodjeljuju financijska sredstva za financiranje programa-

projekata manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge te za podršku 

institucionalnom, programskom i organizacijskom razvoju udruga s područja općine Kumrovec iz 

proračuna općine Kumrovec za 2021. godinu. 

 
Članak 2. 

Odobrena financijska sredstva iz prethodnog članka ove Odluke dodjeljuju se na način kako 

slijedi (prema redoslijedu zaprimanja) 
 

A UDRUGA PRIJAVA ODOBRENA 
SREDSTAVA 

 

 Društvo osoba oštećena 
sluha Krapina 

„Prsti u glini“ 
- ostvareni br. bodova: 16 

1.000,00 HRK  

2 Športsko ribolovno društvo 
„ŠRD Sutla“ Klanjec 

„Šaranski kup Kumrovec“ 
- ostvareni br. bodova: 12 

2.000,00 HRK  



 

3 Društvo naša djeca 
Kumrovec 

„Uređenje dječjeg parka 
Kumrovcu – nabavka i 
postavljanje nove dječje 
opreme“ 
- ostvareni br. bodova: 17 

4.000,00 HRK  

4 Streljački klub predionica 
Klanjec 

„Nabavka streljačke opreme“ 
- ostvareni br. bodova: 10 

1.500,00 HRK  

5. Puhački orkestar „Lijepa 
naša Kumrovec“ 

„Edukacija mladih 
glazbenika“ 
- ostvareni br. bodova: 12 

6.000,00 HRK  

6 Puhački orkestar „Lijepa 
naša“ Kumrovce 

„Godišnji Koncert“ 
- ostvareni br. bodova: 11 

2.000,00 HRK  

7 Sportsko društvo 
Kumrovec 

„Nabavka opreme za 
odbojkaško i nogometno 
igralište“ 
- ostvareni br. bodova: 10 

2.000,00 HRK  

8. Inicijativa za razvoj Općine 
Kumrovec 

Kulturna djelatnost udruge 
vezano za umjetničku 
koloniju 2021. i podizanje 
spomenika Sidoniji Erdődy 
Rubido 
- ostvareni br. bodova: 10 

1.500,00 HRK 

9. Udruga vinara vinogradara 
i ljubitelja dobroga vina 
„Grozd“ Kumrovec 

Organiziranje manifestacija 
Martinje u Kumrovcu i 
Bartolovo u Kumrovcu 2021. 
- ostvareni br. bodova: 14 

4.500,00 HRK 

B UDRUGA PRIJAVA ODOBRENA 
SREDSTVA 

1 Puhački orkestar „Lijepa 
naša“ Kumrovce 

Podrška institucionalnom, 
programskom i 
organizacijskom razvoju 
udruga 
- ostvareni br. bodova: 9 

2.000,00 HRK  

2 Etno udruga Zipka 
Kumrovec 

Podrška institucionalnom, 
programskom i 
organizacijskom razvoju 
udruga 
- ostvareni br. bodova: 11 

3.500,00 HRK 

3 Lovačka udruga „Srnjak“ 
Zagorska Sela 

Podrška institucionalnom, 
programskom i 
organizacijskom razvoju 
udruga 
- ostvareni br. bodova: 12 

5.000,00 HRK 

4 Udruga umirovljenika 
Općine Kumrovec 

Podrška institucionalnom, 
programskom i 
organizacijskom razvoju 
udruga 
- ostvareni br. bodova: 15 

4.000,00 HRK 



 

5 Klapa „Brv“ Kumrovec Podrška institucionalnom, 
programskom i 
organizacijskom razvoju 
udruga 
- ostvareni br. bodova: 13 

4.000,00 HRK 

6 Udruga branitelja 
domovinskog rata 
Kumrovec-Zagorska Sela 

Podrška institucionalnom, 
programskom i 
organizacijskom razvoju 
udruga 
- ostvareni br. bodova: 9 

2.000,00 HRK 

 

Članak      3. 

Nakon donošenja odluke o program ima ili projektima kojima su odobrena financijska 

sredstva, općina javno objavljuje rezultate javnog poziva ili javnog natječaja s podacima o 

udrugama programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih 

sredstava financiranja. 

Općina u roku od 8 dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava obavještava 

udruge čiji projektí ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima ne financiranja njihova 

projekta ili programa uz  navođenje  ostvarenog  broja  bodova  po  pojedinim kategorijama. 

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 

8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihovog 

programa ili projekta uz pravo općine da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale 

program ili projekt. 
 

Članak 4. 

Općina udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava 

omogućuje pravo na prigovor, kako je bilo naznačeno u tekstu natječaja. 

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje 

nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata 

za drugačije bodovanje. 

Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini 

dodijeljenih sredstava.   

Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku, u roku od 8 

dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, 

uzimajući u obzir sve činjenice, donosi načelnik.  

Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora.  

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči opć ine Kumrovec 

i mrežnim stranicama općine Kumrovec. 

 
 

OBRAZLOŽENJE 

Dana 14. 06. 2021. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje programa-projekata i 

manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge te za podršku institucionalnom, 

programskom i organizacijskom razvoju udruga s područja Općine Kumrovec iz proračuna 

Općine Kumrovec za 2021. godinu, na mrežnim stranicama općine Kumrovec; 

 



 

https://www.kumrovec.hr/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-i-manifestacija-

od-interesa-za-opce-dobro-koje-provode-udruge-te-za-podrsku-institucionalnom-

programskom-i-organizacijskom-razvoju-udruga-s-podrucja-2/ 

 

Raspisani javni natječaj pozivao je -  1. A) udruge kao organizacije civilnog društva 
programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku potporu programa, 

projekata i manifestacija iz proračuna općine Kumrovec tijekom 2021. godine 

Prihvatljive udruge su  

- udruge sa sjedištem na području općine Kumrovec 

- udruge koje nemaju sjedište na području općine Kumrovec ukoliko se program/projekt/ 

manifestacija održava i provodi na području općine Kumrovec 

- udruge koje nemaju sjedište na području općine Kumrovec ukoliko je najmanje 20% članova 

udruge sa područja općine Kumrovec o čemu se podnosi odgovarajući dokaz. 
 

Raspisani javni natječaj pozivao je -  1. B) udruge kao organizacije civilnog društva sa 

područja općine Kumrovec da se prijave za financijsku potporu za podršku institucionalnom, 

programskom i organizacijskom razvoju iz proračuna općine Kumrovec tijekom 2021. godine. 

Prihvatljive udruge su  

- udruge sa sjedištem na području općine Kumrovec 

- udruge koje nemaju sjedište na području općine Kumrovec ukoliko se program/projekt/ 

manifestacija održava i provodi na području općine Kumrovec 

- udruge koje nemaju sjedište na području općine Kumrovec ukoliko je najmanje 20% članova 

udruge sa područja općine Kumrovec o čemu se podnosi odgovarajući dokaz. 
  

    Do 14.07.2021. zaprimljene su slijedeće prijave; 
 

A UDRUGA PRIJAVA 

 

 Društvo osoba oštećena 
sluha Krapina 

„Prsti u glini“ 
 

2 Športsko ribolovno društvo 
„ŠRD Sutla“ Klanjec 

„Šaranski kup Kumrovec“ 
 

3 Društvo naša djeca 
Kumrovec 

„Uređenje dječjeg parka 
Kumrovcu – nabavka i 
postavljanje nove dječje 
opreme“ 
 

4 Streljački klub predionica 
Klanjec 

„Nabavka streljačke opreme“ 
 

 
5 Puhački orkestar „Lijepa 

naša Kumrovec“ 
„Edukacija mladih 
glazbenika“ 
 

6 Puhački orkestar „Lijepa 
naša“ Kumrovce 

„Godišnji Koncert“ 
 

https://www.kumrovec.hr/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-i-manifestacija-od-interesa-za-opce-dobro-koje-provode-udruge-te-za-podrsku-institucionalnom-programskom-i-organizacijskom-razvoju-udruga-s-podrucja-2/
https://www.kumrovec.hr/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-i-manifestacija-od-interesa-za-opce-dobro-koje-provode-udruge-te-za-podrsku-institucionalnom-programskom-i-organizacijskom-razvoju-udruga-s-podrucja-2/
https://www.kumrovec.hr/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-i-manifestacija-od-interesa-za-opce-dobro-koje-provode-udruge-te-za-podrsku-institucionalnom-programskom-i-organizacijskom-razvoju-udruga-s-podrucja-2/


 

7 Sportsko društvo 
Kumrovec 

„Nabavka opreme za 
odbojkaško i nogometno 
igralište“ 
 

8 Inicijativa za razvoj 
Općine Kumrovec 

Kulturna djelatnost udruge 
vezano za umjetničku 
koloniju 2021. i podizanje 
spomenika Sidoniji Erdődy 
Rubido 
 

9 Udruga vinara vinogradara 
i ljubitelja dobroga vina 
„Grozd“ Kumrovec 

Organiziranje manifestacija 
Martinje u Kumrovcu i 
Bartolovo u Kumrovcu 2021. 
 

B UDRUGA PRIJAVA 

1 Puhački orkestar „Lijepa 
naša“ Kumrovce 

Podrška institucionalnom, 
programskom i 
organizacijskom razvoju 
udruga 
 

2 Etno udruga Zipka 
Kumrovec 

Podrška institucionalnom, 
programskom i 
organizacijskom razvoju 
udruga 
 

3 Lovačka udruga „Srnjak“ 
Zagorska Sela 

Podrška institucionalnom, 
programskom i 
organizacijskom razvoju 
udruga 
 

4 Udruga umirovljenika 
Općine Kumrovec 

Podrška institucionalnom, 
programskom i 
organizacijskom razvoju 
udruga 
 

5 Klapa „Brv“ Kumrovec Podrška institucionalnom, 
programskom i 
organizacijskom razvoju 
udruga 
 

6 Udruga branitelja 
domovinskog rata 
Kumrovec-Zagorska Sela 

Podrška institucionalnom, 
programskom i 
organizacijskom razvoju 
udruga 
 

 
 

Sukladno članku 20. Pravilnika dana 26. 07. 2021. godine pristupilo se postupku 

ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog natječaja. Povjerenstvo je 

provjeravalo slijedeće: je li prijava dostavljena na pravi javni poziv ili javni natječaj i u 



 

zadanome roku, je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih na 

javnom pozivu ili javnom natječaju, je li lokacija provedbe programa ili projekta prihvatljiva 

(ako je primjenjivo na uvjete javnog poziva ili javnog natječaja), jesu li prijavitelj i partner (ako 

je prijavljeno) prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje, jesu li dostavljeni, potpisani i 

ovjereni svi obvezni obrasci te jesu 1i ispunjeni drugi propisani uvjeti javnog poziva i ostalo. 

Nakon izvršene provjere postupka ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta sukladno 

pravilniku utvrđeno je se da  svi prijavitelj  ispunili propisane uvjete odnosno da se sve prijave 
upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje. 

Dana 27. 08. 2021. godine, a sukladno članku 23. pravilnika pristupilo se postupku 

ocjenjivanja prijavljenih programa, projekata. manifestacija koje su ispunile propisane uvjete po 

raspisanom javnom natječaju. Ocjenjivanje se provodilo sukladno obrascu za ocjenjivanje 

kvalitete/vrijednosti programa/projekta/manifestacije/prijave.  

Nakon provedenog postupka sukladno pravilniku izrađen je i podnesen prijedlog za 

dodjelu financijskih sredstva. 

Slijedom svih navoda te postupajući sukladno pravilniku po pitanju objave odluke, 

mogućnosti uvida u ocjenu te prava na prigovor donijeta je Odluka kao u dispozitivu. 

 

Općinski načelnik  

Robert Šplajt 
 

 

 

 

Dostaviti: 

Svim prijaviteljima putem objave na web stranici Općine Kumrovec 

Pismohrana-ovdje 


