
 

 

 

 

 

 

 

Temeljem statutarnih ovlasti na sjednici Upravnog odbora Zajednice tehničke kulture grada Belog 
Manastira donosim 
 

ODLUKU 
 

o načinu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju 
projekata i programa udruga tehničke kulture u Zajednici, za 2021. godinu 

 
I. 
 

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju projekata i 
programa udruga tehničke kulture u Zajednici za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn, 

a koja su planirana u proračunu Zajednice za 2021. godinu. 
 

II. 
 

Sredstva navedena u točki 1. ove Odluke raspodjeljuju se temeljem Javnog natječaja za 
sufinanciranje projekata i programa udruga u Zajednici ( u daljnjem tekstu: Natječaj ) čiji je nositelj 

Zajednica tehničke kulture grada Belog Manastira i u skladu s dokumentacijom za provedbu 
Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke. 

 

Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavit će se na službenoj mrežnoj 
stranici Zajednice grada Belog Manastira ( www.ztkbm.hr ), a obavijest o objavljenom natječaju 

objavit će se na stranici baranjamedije. 
 

Javni natječaj traje 30 dana od dana objave. 
 

Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti na sufinanciranje: 6 (šest) 
 

III. 
 

Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća: 
- tekst javnog natječaja 
- upute za prijavitelje 
- obrasce za prijavu projekta 
- obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta 
- obrazac za provedbu projekta i izvještavanje 

 

                          Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su: 
- Obrazac opisa programa ili projekta 
- Obrazac proračuna programa ili projekta 
- Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 
- Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu 

 

           Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su: 
- Obrazac ugovora o sufinanciranju programa ili projekta 
- Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta 
- Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta  

http://www.ztkbm.hr/


 
IV. 

 

Tekst natječaja i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavljuje se u cijelosti na 
mrežnim stranicama Zajednice tehničke kulture grada Belog Manastira ( www.ztkbm.hr ) 

 

V. 
 

Sukladno Pravilniku o sufinanciranju programa i projekata udruga tehničke kulture u Zajednici, 
Povjerenstvo za provjeru i ocjenjivanje prijava na natječaj ( dalje: Povjerenstvo ) će provesti 

otvaranje, provjere i ocjenjivanje zaprimljenih prijava. 
 

Članovi Povjerenstva radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku 
Povjerenstva. 

 

VI. 
 

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, Predsjednik Zajednice tehničke kulture 
grada Belog Manastira donosi Odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekata udruga u 

Zajednici. 
 

Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Zajednica tehničke kulture grada Belog Manastira će s 
nositeljem projekta sklopiti pojedinačne ugovore. 

 

VII. 
 

Odluka iz točke VI. ove Odluke biti će objavljena na mrežnim stranicama Zajednice tehničke 
kulture grada Belog Manastira ( www.ztkbm.hr ). 

 

VIII. 
 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se tajnik Zajednice. 
 

IX. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE 

Ivan Doboš 

http://www.ztkbm.hr/
http://www.ztkbm.hr/

