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Na temelju Odluke Župana KLASA: 022-01/18-01/13, URBROJ: 238/1-03-18-07, od 13. ožujka 2018. 

godine, o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih 

organizacija u području zaštite okoliša i prirode u 2018. godini, Upravni odjel za prostorno uređenje, 

gradnju i zaštitu okoliša raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 
 

za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih  

organizacija u području zaštite okoliša i prirode u 2018. godini 
 

 

Članak 1. 

 

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša poziva udruge koje 

su programski usmjerene na rad u području zaštite okoliša i prirode da se prijave na Javni natječaj za 

financiranje programa i projekata udruga koji doprinose razvoju u području zaštite okoliša i prirode (u 

daljnjem tekstu: Natječaj). 

 

Članak 2. 

 

Udruge, sukladno Odluci i Natječaju, mogu prijaviti program/projekt za sljedeća prioritetna područja 

sukladno Programu zaštite okoliša Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 20/03, 

5/05 i 14/07):  

 Prioritetno područje 1 - Provođenje edukacije na temu zaštite okoliša i održivog   

             razvoja te promocija životnih stilova koji nastoje smanjiti   

             količinu otpada, 

 

 Prioritetno područje 2 - Očuvanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih  

             vrijednosti kroz projekte revitalizacije te čišćenja divljih   

             odlagališta otpada uz uspostavu mjera za sprječavanje   

             njihovog ponovnog nastajanja, 

 

 Prioritetno područje 3 - Provođenje projekata za zaštitu i očuvanje sastavnica okoliša  

             (zrak, tlo i vode), 

 

 Prioritetno područje 4 - Projekti potencijalno razvojnih modela održivog razvoja,   

             energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora   

             energije. 

 

Članak 3. 

 

Udruge mogu prijaviti projekt koji doprinosi razvoju zaštite okoliša i prirode za sljedeće aktivnosti: 

       REPUBLIKA HRVATSKA 
      ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prostorno uređenje, 
         gradnju i zaštitu okoliša 

         



 

2 

 

 edukacija javnosti i promocija postupaka oporabe, recikliranja, kompostiranja i odvojenog 

prikupljanja otpada, 

 uključivanje škola i vrtića u projekte vezane uz ekologiju, zaštitu okoliša i održivi razvoj, 

 održavanje stručnih tribina na temu zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i održivog razvoja, 

 zaštita i očuvanje tla, zraka i vode kroz projekte na lokalnoj razini, 

 promoviranje životnih stilova koji smanjuju nastajanje otpada u kućanstvu, 

 predstavljanje inovativnih rješenja i novih tehnologija u zaštiti okoliša kroz održivi razvoj i 

energetsku učinkovitost, 

 aktivnosti usmjerene poticanju lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog sektora za 

korištenjem obnovljivih izvora energije, 

 akcije čišćenja divljih odlagališta otpada uz uspostavu mjera za sprječavanje njihovog ponovnog 

nastajanja, 

 izgradnja nove i obnova postojeće infrastrukture (pješačke i biciklističke staze, informativne 

table, klupice i stolovi za odmor) u zaštićenim područjima, parkovima prirode i dr. 

 

Članak 4. 

 

Prilikom vrednovanja i ocjenjivanja dostavljenih projekata i programa primjenjivat će se kriteriji kako slijedi: 
 

1. Prijavljeni program/projekt doprinosi zaštiti okoliša, prirode i održivom razvoju Zagrebačke županije, 

2. Program/projekt je u skladu s prioritetnim područjima iz natječaja, 

3. Prijavljeni program/projekt pridonosi rješavanju problema korisnika, 

4. Prijavljeni program/projekt usmjeren je ka postizanju neposredne društvene koristi, 

5. Ciljevi i aktivnosti programa/projekta su jasni, opravdani i provedivi, 

6. Prijavitelj i partner(i) imaju dovoljno iskustva, kapaciteta i sudionika za provođenje programa/projekta, 

7. Osigurano financiranje prijavljenog programa/projekta i iz drugih izvora, 

8. Vjerojatnost da se korist od prijavljenog programa/projekta nastavi nakon isteka financijske potpore, 

9. Stupanj suradnje i partnerstva s lokalnim vlastima, školama, vrtićima, organizacijama civilnog društva i dr., 

10. Dosadašnji postignuti rezultati u radu prijavitelja programa/projekta. 

 

 

Svaki kriterij utvrđen u stavku 1. ovog članka Natječaja ocjenjuje se s ocjenom od 0 do 10.  

 

Maksimalni broj bodova po prijavljenom programu/projektu je 100.  

 

Prijavljeni program/projekt koji u postupku ocjenjivanja ne ostvari najmanje 60 bodova, ne može ostvariti 

pravo na financiranje prijavljenog programa/projekta. 

 

Članak 5. 

 

Rok za podnošenje prijedloga programa i/ili projekta je 30 dana, koji počinje 19. ožujka i završava 19. 

travnja 2018. godine. 

 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 250.000,00 kuna.  

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 

kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 40.000,00 kuna. 
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Članak 6. 

 

Uvjeti za prijavitelje su: 

1. dostava svih obveznih obrazaca i priloga propisani Natječajem, 

2. projekt sukladan Programu zaštite okoliša Zagrebačke županije, 

3. da imaju sjedište i područje djelovanja u Zagrebačkoj županiji, 

4. da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, 

5. da sukladno statutu imaju glavnu djelatnost zaštitu okoliša i prirode (ekološku) ili aktivno provode 

projekte na području zaštite okoliša i prirode te promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s 

Ustavom i zakonom, 

6. da nemaju dugovanja prema Proračunu Županije, 

7. da nemaju dugovanja sa osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i 

plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, 

8. upis u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske (RNO), 

9. da imaju ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenih programa i projekata, 

10. dostavljena su izvješća o namjenskom korištenju dodijeljenih financijskih sredstava iz Županijskog 

proračuna i drugih javnih izvora za prijavljene programe i projekte za zaštitu okoliša i prirode na 

području Zagrebačke županije, 

11. da imaju aktivno tijelo upravljanja (skupština/sabor/upravni odbor) koje vodi učinkovitu razvojnu 

politiku i administrativnu kontrolu, 

12. utvrđeni način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu 

(mrežne stranice prijavitelja, izvješće s godišnje skupštine ili drugi prikladan način); 

13. da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne 

vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela. 

 

Članak 7. 

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 

31. prosinca 2018.  

 

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 

jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog natječaja, koja je programski 

usmjerena na rad u području zaštite okoliša i prirode, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u 

statutu udruge te koja je upisana u  Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko 

poslovanje. 

 

Na Natječaj se ne mogu prijaviti programi/projekti koji se već sufinanciraju iz proračunskih sredstava za 

2018. godinu na temelju natječaja/javnog poziva raspisanog od strane nekog od upravnih tijela 

Zagrebačke županije. Ukoliko prijava nije sačinjena sukladno uvjetima Natječaja ili je dostavljena nakon 

roka za dostavu prijava, neće se razmatrati. 
 

Članak 8. 
 

Pravo prijave na Natječaj nemaju: 

- ogranci, podružnice i slični ustrojstveni oblici prijavitelja koji nisu registrirani prema Zakonu o 

udrugama i upisani u Registar udruga Republike Hrvatske kao pravne osobe, 

- prijavitelj koji nije upisan u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike 

Hrvatske, 

- prijavitelj koji primarno ne obavlja djelatnost zaštite okoliša i prirode te aktivno ne provode 

projekte na području zaštite okoliša i prirode, 

- projekti koji se financiraju prema posebnim propisima (npr. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu), 

- projekti koji se isključivo temelje na investicijskim ulaganjima, izgradnje (adaptacije) kapitalnih 

objekata ili kupnji uredske opreme, 

- projekti usmjereni isključivo na pokrivanje troškova redovnog poslovanja. 
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Članak 9. 

 

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanom obrascu, koji je zajedno s 

Uputama za prijavitelje, dostupan na mrežnim stranicama Zagrebačke županije (www.zagrebacka-

zupanija.hr). 

 

Prijava se može podnijeti na obrascu prijave koji je dostupan i u web programu vUprava (sustav za 
prijavu programa/projekata) koji se nalazi na poveznici (http://zagrebacka-zupanija.vuprava.com/). 
 
Popunjeni obrazac prijave u web programu vUprava („zaključena prijava“) potrebno je isprintati, potpisati 
od strane ovlaštene osobe za zastupanje i potvrditi pečatom te dostaviti sa svim obveznim prilozima. 
 

Članak 10. 

 

Dokumentacija za prijavu programa/projekata je sljedeća: 

 
UVJET DOKAZ 

1. Ispunjeni obrazac „OP-1“ Prijavni obrazac koji je ovjeren pečatom i potpisom 
osobe ovlaštene za zastupanje; IZVORNIK 

2. Upis u odgovarajući registar Izvadak o registraciji prijavitelja iz odgovarajućeg 

registra ili ispis elektronske stranice sa svim 

podacima udruge u registru udruga, ne stariji od 6 

mjeseci od dana predaje prijave; PRESLIKA ILI 

ELEKTRONSKI ISPIS 

3. Upis u registar neprofitnih 
organizacija 

Ispis elektronske stranice registra neprofitnih 

organizacija (RNO) - za udruge i druge neprofitne 

organizacije, ne stariji od dana objave Javnog 
natječaja; ELEKTRONSKI ISPIS 

4. Statut usklađen sa Zakonom o 
udrugama (NN 74/14) 

Izvadak iz Statuta o području djelovanja 

udruge/neprofitne organizacije, koji je ovjeren 

pečatom i potpisom ovlaštene osobe za 

zastupanje; OVJERENA PRESLIKA 

5. Nema dugovanja prema državnom 
proračunu 

Potvrda Porezne uprave o stanju poreznog duga 
- ne starija od 30 dana od dana predaje prijave; 
PRESLIKA ILI IZVORNIK 

6. Protiv prijavitelja (udruge) se ne vodi 
kazneni postupak 

Uvjerenje nadležnog suda da se protiv prijavitelja 

(udruge ili druge neprofitne organizacije) ne vodi 

kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci; 

PRESLIKA ILI IZVORNIK 

7. Protiv osobe ovlaštene za 
zastupanje prijavitelja se ne vodi 
kazneni postupak 

Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe 

ovlaštene za zastupanje prijavitelja ne vodi 

kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci; 

PRESLIKA ILI IZVORNIK 

http://www.zagrebacka-zupanija.hr/
http://www.zagrebacka-zupanija.hr/
http://zagrebacka-zupanija.vuprava.com/
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UVJET DOKAZ 

8. Ako je voditelj programa/projekta 
različit od osobe ovlaštene za 
zastupanje2 

Uvjerenje nadležnog suda da se protiv voditelja 

programa/projekta ne vodi kazneni postupak, ne 

starije od šest mjeseci (ako je voditelj 

programa/projekta različit od osobe ovlaštene za 

zastupanje); PRESLIKA ILI IZVORNIK 

9. Osoba ovlaštena za zastupanje i 
voditelj programa nisu pravomoćno 
osuđeni za prekršaje ili kaznena djela 
definirana Uredbom (NN 26/15) 

Izjava o neosuđivanosti osobe ovlaštene za 

zastupanje i voditelja projekta/programa (obrazac 

„I- 1“); IZVORNIK 

10 Nema dvostrukog financiranja 
projekta iz županijskog Proračuna i 
financiranje ne prelazi više od 100% 
vrijednosti projekta te nema 
dugovanja prema proračunu 
Zagrebačke županije. 

Izjava o nefinanciranju programa/projekta iz 

drugih javnih izvora i podmirenju obveza iz javnih 

izvora koja je ovjerena pečatom i potpisom osobe 

ovlaštene za zastupanje (obrazac „I-2“); 
IZVORNIK 

11. Program/projekt se provodi u 
partnerstvu s udrugom ili udrugama3 

Izjava o partnerstvu, ako partnerstvo postoji, koja 

je ovjerena pečatom i potpisom osobe ovlaštene 

za zastupanje (obrazac „I-3“); IZVORNIK 

12. Izvještaj o radu udruge Zapisnik s godišnje skupštine Udruge za 2017., ili 

podatak o web stanicama prijavitelja na kojima 

javno objavljuje programska i financijska izvješća 

o radu; PRESLIKA  

13. Godišnji financijski izvještaj Preslika godišnjeg financijskog izvješća prijavitelja 
iz Registra neprofitnih organizacije i to: 

A) za obveznike dvojnog knjigovodstva: 
godišnje Izvješće o prihodima i rashodima, 
bilanca i bilješke uz financijsko izvješće za 2017.; 
PRESLIKA 

B) za obveznike jednostavnog knjigovodstva: 

Godišnje financijsko izvješće o primicima i 

izdacima za 2017. (G-PR-IZ-NPF); PRESLIKA 

14. Broj žiro računa  Preslika bankovnog izvoda ili potvrda iz poslovne 
banke o broju žiro računa (IBAN); PRESLIKA ILI 

IZVORNIK 

 

Za svu dokumentaciju koja se dostavlja u preslici, Županija može tražiti uvid u originalnu dokumentaciju, 

što joj je prijavitelj dužan omogućiti. 
 

Članak 11. 

 

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa/projekta Zagrebačka županija neće dati financijska 

sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz nekog javnog izvora u stopostotnom iznosu ili se 

financiraju po posebnim propisima – kada je u pitanju ista aktivnost, na istom području, u isto vrijeme i 

za iste korisnike. 
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Članak 12. 
 

Statuti udruga moraju biti usklađeni sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14). 

Prihvatljivim prijaviteljem smatrat će se i udruga koja u trenutku podnošenja prijave podnijela nadležnom 

tijelu usklađen statut sa Zakonom o udrugama.  

 

Ukoliko podatak o podnesenom usklađenom statutu nije vidljiv iz ispisa elektronske stranice registra 

udruga, udruga treba priložiti drugi odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljivo da je podnijela zahtjev 

nadležnom tijelu.  

 

Udruga koja nije uskladila statut niti podnijela zahtjev za usklađenje statuta smatrat će se neprihvatljivim 

ponuditeljem.  

 

Sve udruge koje ostvare pravo na financiranje temeljem ovog Natječaja, u trenutku sklapanja ugovora 

o financiranju moraju imati upisano usklađenje statuta sa Zakonom o udrugama. 
 

Članak 13. 
 

Natječajnu dokumentaciju treba dostaviti na jedan od sljedećih načina:  

1. poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:  
 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 

Prijava na javni natječaj – NE OTVARAJ  

Ulica grada Vukovara 72/V 

10000 Zagreb 
 

2. osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Zagrebačke županije na adresu:  
 

Ulica grada Vukovara 72/VI 

10000 Zagreb 
 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane 

uvjete Natječaja. 

 

U opravdanim slučajevima Županija će pozvati prijavitelja na ispravak ili dopunu prijave. Prijavitelj ima 

rok od 8 (osam) dana za dopunu ili ispravak koji teče od dana primitka obavijesti o ispravku ili dopuni.  

 

Prijavitelj koji na zahtjev Županije u dodatnom roku iz prethodnog stavka ne dostavi dopunjenu ili 

ispravljenu prijavu, smatrat će se da je povukao prijavu. 
 

Prijavitelj čija prijava bude odbačena iz razloga neispunjavanja propisanih formalnih uvjeta Natječaja, 

nakon dostave obavijesti o istome, ima pravo 8 dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor 

pročelniku Upravnog odjela koji će u roku od 8 dana od primitka prigovora donijeti Zaključak o prigovoru. 
 

Članak 14. 

 

Prijavitelju kojem nisu odobrena financijska sredstva može se na njegov zahtjev omogućiti uvid u zbirnu 

ocjenu kvalitete prijavljenog programa ili projekta, uz pravo Županije da zaštiti tajnost podataka o 

osobama koje su ocjenjivale program ili projekt. Prijavitelj može zahtijevati uvid iz prethodnog stavka u 

roku od 3 (tri) dana od dana javnog objavljivanja rezultata Natječaja. 

 

Članak 15. 

 

Danom dostave pisane obavijesti o rezultatima Natječaja smatra se dan objave prijedloga Zaključka o 

dodjeli financijskih sredstava na web stranicama Zagrebačke županije. 
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Prijavitelji imaju pravo na prigovor na prijedlog Zaključka o dodjeli financijskih sredstava. 

 

Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima 

Natječaja, a Zaključak o prigovoru, donosi Župan. 

 

Prigovor se može podnijeti isključivo na provedbu natječajnog postupka te eventualno bodovanje nekog 

kriterija s 0 bodova, ukoliko prijavitelj smatra da je u prijavi dostavio dovoljno argumenata za drugačije 

bodovanje. 

 

Razlog podnošenja prigovora ne može biti visina dodijeljenih sredstava ili nedodjela sredstava. 

 

Članak 16. 

 

Zaključak o dodjeli financijskih sredstva za programe/projekte donosi Župan. 

 

Sa svim prijaviteljima kojima su odobrena financijska sredstva Županija će potpisati Ugovor o 

financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja Zaključka o dodjeli financijskih 

sredstava. 

 

Svi prijavitelji, kojima su odobrena financijska sredstva, dužni su Zagrebačkoj županiji, Upravnom odjelu 

za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša podnijeti Izvješće o izvršenom programu/projektu za 

2018. u roku od 30 dana po završetku obavljenog projekta i utrošku dobivenih sredstava, a najkasnije 

do 10. siječnja 2019. 

 

Županija može, u slučaju opravdanih razloga, prijavitelju produžiti rok za provedbu programa/projekta 

na rok ne duži od 3 mjeseca od dana predviđenog za završetak provedbe programa/projekta. 

 

Županija kao davatelj sredstva ima pravo uvida u svu dokumentaciju i podatke vezano uz 

program/projekt za koji daje financijsku potporu, kao i obaviti terensku kontrolu, a korisnik sredstava 

dužan je isto omogućiti. 

Članak 17. 

 

Ukoliko je korisnik priložio neistinitu dokumentaciju ili nije utrošio sva dodijeljena sredstva ili se utvrdi da 

je nenamjenski potrošio dobivena novčana sredstva ili nije proveo program/projekt za koji je dobio 

sredstva ili nije podnio opisno i financijsko izvješće o obavljenom programu/projektu, sredstva mora 

vratiti u Županijski proračun. 

 

U slučaju da je prijavitelj priložio neistinitu dokumentaciju ili potrošio sredstva nenamjenski ili nije podnio 

izvješće u predviđenim rokovima iz članka 16. ovog Natječaja, bit će isključen iz svih županijskih potpora 

u zaštiti okoliša i prirode sljedeće dvije (2) godine. 

 

Članak 18. 

 

Natječaj je otvoren od dana objave na web stranici Zagrebačke županije. 

 

Pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti slanjem upita na adresu elektronske pošte: 

m.prce@zagrebacka-zupanija.hr i d.begic@zagrebacka-zupanija.hr te pozivom na brojeve telefona: 

01/6311-763 i 01/6311-762. 

 

KLASA: 351-02/18-05/01 

URBROJ: 238/1-18-02/4-18-4 

Zagreb, 19. ožujka 2018. 
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