
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Općinsko vijeće 
 
 
 
 
 
KLASA:960-01/15-14 
URBROJ:238/39-01-15-3 
Luka, 27. 4. 2015. 
 
 
Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), članka 42. stavka 1. Statuta 
Općine Luka („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 16/09, 1/10 i 15/13) i članka 48. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Luka („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 16/09 i 1/10), Općinsko vijeće na 14. 
sjednici održanoj dana 27. 4. 2015. godine donosi 
 
 
 

O D L U K U 
o financiranju programa i projekata udruga 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom o financiranju programa i projekata udruga (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se kriteriji 
odabira i financiranja projekata i programa udruga koji su od interesa za opće dobro. 
 
 

Članak 2. 
Iz proračuna Općine Luka financiraju se projekti i programi udruga čiji rad se zasniva na potrebama 
mještana općine prema načelima za opće dobro i ispunjavaju dva osnovna kriterija: 

1. da su udruge registrirane i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, 
2. da projekti i programi koje provode pridonose razvitku i općem napretku Općine Luka te 

promiču položaj i ugled Općine Luka. 
 
 

Članak 3. 
Sredstvima iz proračuna Općine Luka financiraju se projekti i programi iz članka 2. ove Odluke ukoliko 
se u cijelosti ne financiraju temeljem posebnih propisa. 
 
Sredstva za financiranje projekata i programa udruga mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su 
odobrena. 
 
 

Članak 4. 
Projekti i programi za financiranje iz proračuna Općine Luka odabiru se putem javnog poziva za dostavu 
istih, koji se objavljuje na web stranici općine i na oglasnim pločama početkom kalendarske godine. 
 
Odluku o raspisivanju javnog natječaja donosi općinski načelnik. 
 
Odluka o raspisivanju javnog natječaja sadrži: kriterije iz članka 2. ove Odluke, dodatne kriterije za 
odabir projekata i programa, uvjete i rokove prijavljivanja, područja financiranja s eventualnom 
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naznakom područja koja imaju prednost, upute o tome gdje se mogu dobiti dodatne informacije i obrasci 
za prijavu. 
 
 

Članak 5. 
Pregled i odabir projekata i programa obaviti će Povjerenstvo koje odlukom imenuje Općinsko vijeće. 
Povjerenstvo će svaki projekt i program pregledati zasebno i općinskom načelniku uputiti prijedlog za 
donošenje odluke o financiranju projekata i programa.  
 
Odluku iz stavka 1. ovoga članka potrebno je dostaviti svakom prijavitelju, a za svaki projekt ili program 
koji nije prihvaćen za financiranje navodi se obrazloženje razloga neprihvaćanja. 
 
 

Članak 6. 
Udruge su dužne jednom godišnje, a najkasnije do 31. 1. za prethodnu kalendarsku godinu Općinskom 
vijeću dostaviti izvješće o svom radu općenito te o utrošku sredstava iz proračuna Općine Luka, zatim do 
30. 9. dostaviti privremena financijska izvješća za tu istu godinu, te do 15. 10. dostaviti plan rada za 
sljedeću godinu. 
Općinsko vijeće na jednoj od svojih sjednica razmatra dostavljena  i objedinjena izvješća. 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objaviti će se u „Glasniku Zagrebačke 
županije“.  
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
Predsjednik 

Željko Kostanjčar 
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