
 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine", broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 

144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), a sukladno odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine", 

broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne 

novine", broj 121/14 -u daljnjem tekstu: Zakon), članka 10. 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 – u daljnjem tekstu: Uredba), te članka 20. Statuta Splitsko-

dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10 i 

2/13), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na sjednici 26. održanoj 15. prosinca    

2015.,  donijela je  

 

PRAVILNIK 

o financiranju programa, projekata i manifestacija 

 od interesa za  opće dobro koje provode udruge  

 na području Splitsko-dalmatinske županije 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

 Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava 

proračuna Splitsko-dalmatinske županije udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih 

potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima  Splitsko-

dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Županija). 

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u 

odnosu na druge organizacije civilnog društva koje su utvrđene Uredbom , a kada su one, u skladu 

s uvjetima javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri. 

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova čiji je osnivač 

ili suosnivač Županija.  

Iznosi financiranja tih programa i projekata biti će definirani od strane nadležnih upravnih tijela. 

 

Članak 2. 

 

 Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se 

kada se udrugama odobravaju financijska sredstva proračuna Županije za: 

- provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti određeni strateškim i 

planskim dokumentima, 

- provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom, 

- obavljanje određene javne ovlasti na području Županije povjerene posebnim zakonom, 

- pružanje socijalnih usluga na području Županije temeljem posebnog propisa, 

- sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata 

ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge s područja 

Županije, 

- podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Županije, 

- donacije i sponzorstva i 

-    druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Županije 
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Članak 3. 

 

 Potpore se odobravaju udrugama prvenstveno za programe, projekte i aktivnosti od interesa 

za opće dobro u Županiji i u drugim područjima koja se po svojoj prirodi odnosno po posebnom 

propisu mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro.  

 

Članak 4. 

 

 Pod financijskim potporama, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijevaju se namjenska 

financijska sredstva odobrena iz Županijskog proračuna za programe, projekte i aktivnosti od 

interesa za opće dobro u Županiji, koje provode udruge (u daljnjem tekstu: potpore).  

Programima i projektima od interesa za opće dobro, u smislu ovog Pravilnika, smatraju se 

zaokruženi i tematski jasno određeni skupovi aktivnosti koji su u skladu s vrednotama propisanima 

Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok 

djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i 

unaprjeđuje razvoj društvene zajednice na području Županije.  

 

Članak 5. 

 

 Postupak odobravanja potpora programima, projektima i aktivnostima udruga iz određenog 

prioritetnog područja provodi upravno tijelo Županije koje je nadležno za obavljanje poslova i 

provođenje aktivnosti iz tog prioritetnog područja (u daljnjem tekstu: upravno tijelo).  

 

II. POSTUPAK I UVJETI ODOBRAVANJA POTPORA  

 

Članak 6. 

 

 Financiranje udruga provodi se na temelju natječaja. 

Bez objavljivanja natječaja financijska sredstva dodjeljuju se izravno samo: 

- kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s 

udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu 

proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih 

financijskih sredstava; 

- kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu 

nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska 

sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na 

području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti 

provode; 

- kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili 

aktom dodijeljene određene javne ovlasti; 

- kada se prema mišljenju povjerenstva, u čijem radu sudjeluju predstavnici nadležnog 

Županijskog upravnog tijela, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 

kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu 

udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava 

planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga. 

 

 U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, Županija i korisnik sredstava dužni su sklopiti 

ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti 
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sredstva proračuna utrošiti, poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje 

financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje. 

 Zahtjev za odobravanje financijskih sredstava u slučajevima iz stavka 2. ovog članka može 

se podnositi tijekom cijele godine, a zahtjevu se obavezno prilažu obrasci propisani člankom 12. 

stavak 1. ovog Pravilnika, te dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 8. ovog Pravilnika. 

 

Članak 7. 

 

 Upravno tijelo će u roku od 30 dana od stupanja na snagu proračuna za sljedeću kalendarsku 

godinu, izraditi i na mrežnim stranicama www.dalmacija.hr   objaviti godišnji plan raspisivanja 

javnih natječaja za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge, kao najavu natječaja i drugih programa financiranja programa ili projekata udruga, 

koje planira provesti u tijeku jedne kalendarske godine.  

Godišnji plan natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i 

planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava.  

Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovog članka javni natječaj za provedbu programa javnih potreba 

utvrđenih posebnim zakonom koji će se financirati u sljedećoj proračunskoj godini može biti 

objavljen i tijekom zadnjeg kvartala tekuće godine.  

 

Članak 8. 

 

 Županija može dodjeljivati udrugama potpore za financiranje programa i projekata iz članka 

2. ovog Pravilnika, uz sljedeće uvjete:  

- da je udruga upisana u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar,  

- da je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija,  

- da je  udruga svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet 

financiranja , 

- da je teritorijalni obuhvat djelatnosti i djelovanja udruge područje Županije  ili ostvaruje programe 

/projekt kojim se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Županije , osim iznimno u slučajevima iz 

članka 3. ovog Pravilnika,  

- da vodi transparentno financijsko poslovanje,  

- da je udruga ispunila obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o potporama iz  

proračuna Županije,  

- da je program, projekt ili aktivnost ocijenjena kao realna i značajna (kvalitetna,  

inovativna i korisna) budući se njome podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje  

razvoj društvene zajednice na području Županije.  

 

Članak 9. 

 

 Osim uvjeta iz članka 8. ove Odluke, upravno tijelo može propisati i dodatne uvjete koje 

trebaju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja potpora. 

 

Članak 10. 

 

 Objavu natječaja i pripremu dokumentacije za provedbu natječaja provodi upravno tijelo.  

Natječaj mora biti otvoren za podnošenje prijava najmanje 30 dana od dana njegove objave.  

Natječaj može se objaviti za jedno ili zajedno za više prioritetnih područja financiranja.  

Natječaj može se objaviti za financiranje i/ili za djelomično financiranje programa ili projekta što 

jasno mora biti naznačeno i u samom tekstu natječaja.  

 

http://www.dalmacija.hr/
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Članak 11. 

 

 Natječaj sadrži:  

- podatke o nazivu tijela koje objavljuje natječaj,  

- podatke o prioritetnom području koje će se financirati,  

- podatke o uvjetima za podnošenje prijava,  

- podatke o modelu financiranja,  

- podatke o vremenu trajanja financiranja (jednogodišnje ili višegodišnje financiranje),  

- podatke o potrebnoj dokumentaciji,  

- podatke o načinu, mjestu i roku podnošenja prijava,  

- podatke o načinu objave odluke o dodjeli potpore,  

- obrazac opisa programa/projekta  

- obrazac proračuna programa/projekta  

- popis priloga koji se prilažu prijavi  

- obrazac izjave da nema nepodmirenih obveza prema proračunu Županije.  

 

 Tekst  natječaja objavljuje se na mrežnoj stranici Županije www.dalmacija.hr , a obavijest o 

objavi natječaja objaviti će se u dnevnom tisku.  
 

Članak 12. 

 

Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća: 

1. tekst natječaja, 

2. upute za prijavitelje, 

3. obrasce za prijavu programa ili projekta: 

3.1. obrazac opisa programa ili projekta 

3.2. obrazac proračuna programa ili projekta 

4. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta,  

5. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, 

6. obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta, 

7. obrasce za izvještavanje: 

7.1. obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta 

7.2. obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta 

 

 Prijava za dodjelu potpore podnosi se na objavljenim obrascima opisa programa ili projekta 

i proračuna programa ili projekta.  

Prijavi se obvezno prilažu i dokazi o ispunjavanju uvjeta utvrđenih javnim natječajem.  

 

Članak 13. 

 

 Prijava s potrebnom dokumentacijom koja sadržava obvezne obrasce, koji moraju biti 

vlastoručno potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge i ovjereni službenim pečatom 

udruge., dostavlja se u papirnatom obliku preporučeno poštom na adresu sjedišta Županije ili 

osobno u pisarnicu Županije, s naznakom naziva javnog natječaja.  

 

 

Članak 14. 

 

http://www.dalmacija.hr/
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 Najkasnije u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava, upravno tijelo provodi 

postupak provjere potpunosti i pravovremenosti prijave (formalni uvjeti) sukladno natječaju. 

 

Članak 15. 

 

 Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete 

javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  

Župan donosi Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva na prijedlog pročelnika upravnog 

tijela. 

Povjerenstvo ima minimalno tri člana, a svi članovi dužni su prije donošenja odluke iz stavka 2. 

ovog članka potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o nepostojanju sukoba 

interesa.  

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva i odlučuje većinom glasova 

ukupnog broja članova.  

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja upravno tijelo.  

 

Članak 16. 

 

 Povjerenstvo nakon razmatranja i ocjene prijava u pravilu u roku od 30 dana od dana 

zaprimanja prijava od upravnog tijela, izrađuje prijedlog odluke o odobravanju potpora za 

programe ili projekte i dostavlja ga županu.  

 Župan donosi odluku o odobrenju potpora po pojedinom javnom natječaju.  

 

Članak 17. 

 

 Županija će u roku od 8 dana od donošenja odluka iz članka 16. ovog Pravilnika, na svojim 

mrežnim stranicama  javno objaviti rezultate  natječaja s podacima o udrugama, programima i 

projektima kojima su odobrene potpore i iznosima potpora, čime se sve udruge smatraju 

obaviještenima o rezultatima javnog natječaja.  

 

Članak 18. 

 

 Upravno tijelo će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o odobrenju potpore omogućiti 

pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u samom tekstu javnog natječaja.  

Prigovor se može podnijeti isključivo na proceduralnu povredu natječajnog postupka, dok se ne 

može podnijeti na sadržaj odluke o neodobravanju sredstava ili visini sredstava.  

Prigovor se podnosi pročelniku upravnog tijela u pisanom obliku, u roku 8 radnih dana od dana 

javne objave rezultata natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi 

župan u roku od 8 dana od dana primitka prigovora.  

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka. 

 

III. UGOVARANJE PROVEDBE PROGRAMA, PROJEKTA ILI AKTIVNOSTI  

 

Članak 19. 

 

 Župan zaključuje ugovor s udrugom kojoj je odobrena potpora za projekt, program ili 

aktivnost , kojim se uređuju međusobna prava i obveze udruge i Županije najkasnije u roku 30 dana 

od donošenja odluke iz članka 16. ovog Pravilnika.  
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 Ugovor osobito sadrži odredbe u kojima ugovorne strane specificiraju naziv  projekta, 

programa ili aktivnosti,  iznos potpore odnosno financijskih sredstava, obvezu dostave opisnog i 

financijskog izvješća o izvršenju, rokove za pojedinu obvezu udruge, nadzoru i financijskoj 

provjeri i mogućoj obvezi povrata potpore odnosno financijskih sredstava.  

 

Članak 20. 

 

 U slučaju da je odlukom odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, 

upravno tijelo ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i 

aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje će financirati, a u tom slučaju rok za 

ugovaranje moguće je dodatno produljiti za najviše 30 dana.  

Postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju 

sastavni dio ugovora.  

Prilikom pregovaranja Županija će prednost financiranja dati aktivnostima kojima će se 

učinkovitije ostvariti ciljevi iz razvojnih i strateških dokumenata.  

 

Članak 21. 

 

 Županija će svakim pojedinačnim  natječajem definirati model, odnosno načine i postupke 

isplate potpora.  

 

Članak 22. 

 

Za vrijeme trajanja ugovora mogu se mijenjati i dopunjavati odredbe ugovora kojima se ne utječe 

na cilj natječaja, odnosno programa ili projekta.  

Sve izmjene i dopune ugovora za vrijeme trajanja ugovora, uključujući i dodatke ugovoru moraju 

biti u pisanom obliku.  

 

Dodatak ugovoru ne može imati za cilj ili posljedicu unošenje promjena u ugovor koje bi dovele u 

pitanje odluku o dodjeli financijskih sredstava ili bile u suprotnosti s ravnopravnim odnosom prema 

drugim podnositeljima zahtjeva.  

Najviši iznos financijskih sredstava naveden u ugovoru ne može se povećavati.  

  

 

IV. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA 

 

Članak 23. 

 

 Odobrena sredstva financijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju 

programa i  projekta, utvrđeno ugovorom. 

Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i 

opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom. 

Svako odstupanje od Ugovora bez odobrenja nadležnog Županijskog upravnog tijela smatrat će se 

nenamjenskim trošenjem sredstava. 

 

Članak 24. 

 

 Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve 

slijedeće kriterije: 
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- nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim 

troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a 

plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja.  

- moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa; 

- nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih 

sredstava; 

- mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika 

financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija; 

- trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog 

upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost. 

 

Članak 25. 

 

 U skladu s opravdanim troškovima iz prethodnog članka, prihvatljivim se smatraju slijedeći 

izravni troškovi udruge i njezinih partnera: 

- troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim 

izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz 

plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe; 

- putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu 

ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za 

korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna; 

- troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih 

isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim 

cijenama; 

- troškovi potrošne robe; 

- troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih 

usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, 

umnožavanje, osiguranje, itd.), 

.  ostali materijalni troškovi i usluge vezani uz realizaciju projekta i programa. 

 

Članak 26. 

 

 Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i financiranje dijela neizravnih troškova 

kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi 

koji nisu povezani s provedbom programa, u maksimalnom iznosu do 25%  od ukupnog odobrenog 

iznosa financiranja iz proračuna Županije. 

 

Članak 27. 

 

 Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se: 

- dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova; 

- dospjele kamate; 

- stavke koje se već financiraju iz javnih izvora; 

- kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje 

projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po 

završetku projekta/programa; 

- gubitci na tečajnim razlikama; 

- zajmovi trećim stranama. 

 

Članak 28. 
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 Upravno tijelo će svakim pojedinačnim natječajem definirati model, odnosno načine i 

postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika. 

 

Članak 29. 

 

 Županija će svakim pojedinačnim natječajem definirati obvezu i minimalni postotak 

sufinanciranja provedbe projekta ili programa od strane korisnika financiranja. 

 

 

V. PRAĆENJE PROVOĐENJA PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI 

 

Članak 30. 

 

 Korisnici potpore obvezni su jednom godišnje izvijestiti upravno tijelo o svome radu, 

opsegu, načinu stjecanja i namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava podnošenjem opisnog i 

financijskog izvješća.  

Izvješću iz stavka 1. ovog članka prilažu se prateći dokumenti i odgovarajući prilozi proistekli iz 

aktivnosti financiranog projekta/ programa. ukoliko je to ugovorom o potpori predviđeno. 

 

Članak 31. 

 

 Provedbu financiranog programa prati i nadzor nad korištenjem odobrene potpore provodi 

upravno tijelo temeljem izvješća o provedbi, a po potrebi i neposrednim uvidom u dokumentaciju 

udruge kojoj je odobrena potpora.  

Temeljem podnesenih izvješća i analize upravno tijelo ocjenjuje ostvarene rezultate namjenskog 

korištenja sredstava pojedinog projekta odnosno prioritetnog područja financiranja.  

 

Članak 32. 

 

 Odobrenu potporu korisnik potpore može koristiti isključivo za provedbu aktivnosti 

predviđenih u odobrenom programu ili projektu.  

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstva, korisnik potpore u obvezi je nenamjenski 

utrošena sredstva vratiti u proračun Županije.  

Korisnik potpore je dužan odobrena sredstva vratiti u proračun Županije i u slučaju odustajanja od 

projekta/ programa.  

 

Članak 33. 

 

 Korisnik potpore je u obvezi voditi precizno i redovito račune vezane uz provođenje 

projekta ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o 

računovodstvu neprofitnih organizacija.  

Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi.  

 

Članak 34. 

 

 Županija će od korisnika potpore, zahtjevom u pisanom obliku tražiti povrat sredstava za 

provedbu odobrenog programa ili projekta u slučaju kada utvrdi da korisnik potpore:  

- nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom,  

- nije utrošio sva odobrena sredstva,  
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- sredstva nije namjenski koristio,  

- iz neopravdanih razloga nije podnio izvještaj u propisanom roku.  

 

 Korisnik potpore za kojeg je sukladno stavku 1. ovog članka zatražen povrat sredstva ne 

može dobiti financijska sredstva iz Županijskog proračuna za financiranje svojih programa ili 

projekata u razdoblju od sljedeće dvije proračunske godine.  

 

Članak 35. 

 

 Korisnik potpore će najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva iz članka 34. ovog 

Pravilnika, sukladno uputama Županiji vratiti sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena 

sredstva.  

 

  Ukoliko korisnik potpore ne vrati sredstva u propisanom roku Županija će povećati 

dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.  

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 36. 

 

 Izrazi koji se u ovom Pravilniku rabe u rodnom značenju su neutralni i odnose se na muške i 

ženske osobe.  

 

Članak 37. 

 

 Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, 

koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti 

prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve 

vrijeme trajanja ugovora. 

  

Članak 38. 

 

 Odredbe natječajne dokumentacije vezane za financiranje udruga sredstvima proračuna 

Županije koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u suprotnosti s odredbama Uredbe i Zakona, 

primjenjivati će se direktno na način kako su ih definirale odredbe tih akata. 

 

Članak 39. 

 

 Zadužuju se upravna tijela Županije nadležna za provedbu natječaja da u roku od 45 dana 

od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, pripreme prijedloge natječajne dokumentacije 

definirane ovim Pravilnikom za 2016. godinu. 

 

 Iznimno, za financiranje udruga u 2015. godini, za koju je Proračun već donesen, pristupiti 

će se sklapanju ugovora o financiranju programa s onim udrugama za koje su sredstva u Proračunu 

planirana po korisnicima. 

 

Članak 40.  
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 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku dodjele sredstava 

za pokroviteljstva (sponzorstva) i darovanja (donacije) koja se isplaćuju iz Proračuna Splitsko- 

dalmatinske županije od 14. veljače 2012. godine. 

 

 

Članak 41.  
 
 

 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitsko-

dalmatinske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine. 

 

KLASA: 021-04/15-02/331 

URBROJ: 2181/1-01-15-1 

Split, 15. prosinca 2015.  

         PREDSJEDNIK 

        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

 

          Petroslav Sapunar, prof., v.r.   

 


