OPĆINA MARIJA BISTRICA Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, OIB:67413456362,
koju zastupa načelnik Josip Milički, kao davatelj financijske potpore (u nastavku teksta:
Općina)
i
______________________ sa sjedištem u
, RNO:
zastupan po predsjedniku
potpore (u nastavku teksta: Udruga) sklapaju sljedeći:

,

, OIB
, kao korisnik financijske

UGOVOR
O SUFINANCIRANJU JEDNOKRATNE AKTIVNOSTI
U 2022. GODINI
Članak 1.
Stranke potpisnice ovog Ugovora suglasne su da je Općina objavila Jedinstveni javni
poziv za financiranje programa, projekata u kulturi, sportu i sportskim aktivnostima, socijalnim
potrebama, drugim područjima od interesa za opće dobro, obljetnica i ostalih manifestacija na
području Općine Marija Bistrica za 2022. godinu te da je Povjerenstvo Općine prijavljenu
jednokratnu aktivnost ocijenilo kvalitetnom i odobrilo njeno sufinanciranje u 2022. godini.
Članak 2.
Ovim Ugovorom definiraju se prava i obveze potpisnika vezano za sufinanciranje
realizacije jednokratne aktivnosti za realizaciju _________________________________
___________________________________na području Općine Marija Bistrica u 2022. godini.
(Programa javnih potreba u kulturi, sportu, drugim područjima, obljetnica, manifestacija)

Članak 3.
Stranke potpisnice suglasne su da će Općina, putem Jedinstvenog upravnog odjela,
jednokratnu aktivnost Udruge u 2022. godini sufinancirati u iznosu od
kn.
Članak 4.
Sredstva iz prethodnog članka će biti isplaćena na IBAN Udruge broj: HR
otvoren u
sukladno sljedećoj dinamici:
-

Iznos
Iznos
Iznos
Iznos

od
od
od
od

___________
___________
___________
___________

kuna biti će isplaćen u 2022. godini najkasnije do_________
kuna biti će isplaćen u 2022. godini najkasnije do_________
kuna biti će isplaćen u 2022. godini najkasnije do_________
kuna biti će isplaćen u 2022. godini najkasnije do_________.

Kontrola ostvarivanja ugovornih obveza izvršit će se putem stručnih službi te nadležnog
jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Članak 5.
Udruga se obvezuje dostaviti Općini detaljno opisno izvješće o realiziranoj jednokratnoj
aktivnosti i financijsko izvješće o utrošenim sredstvima za realizaciju jednokratne
aktivnosti najkasnije u roku 30 dana od završetka provedbe jednokratne aktivnosti.
Sastavni dio svakog financijskog izvješća su računi, isplatnice ili drugi dokumenti iz kojih
se vidi na što su utrošena dodijeljena sredstva.

Sukladno odredbama članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“, 87/08,
136/12 i 15/15) Udruga se obvezuje dostaviti Općini detaljno financijsko izvješće o utrošenim
Sredstvima na obrascu PROR-POT, najkasnije do 31. siječnja 2023. godine.
Članak 6.
Opisno programsko izvješće o radu iz prethodnog članka dostavlja se na obrascu E OMB – OPIZV.
Financijsko izvješće iz prethodnog članka dostavlja se na propisanom obrascu F OMB – FINIZ.
Članak 7.
U slučaju ne podnošenja financijskih izvješća uskratit će se daljnja isplata sredstava,
odnosno zatražiti povrat već isplaćenih sredstava koja će Udruga morati uplatiti na IBAN
Općine, broj: HR4423600001825600009, najkasnije u roku 15 dana od dana kad je povrat
sredstava zatražen.
Članak 8.
Sredstva kojima Općina sufinancira jednokratnu aktivnost Udruge iz čl. 2. Ugovora,
namjenska su i mogu se koristiti isključivo za pokrivanje troškova i u iznosima definiranim
financijskim planom, koji je sastavni dio Ugovora.
Ukoliko Udruga bude imala potrebu za izmjenom financijskog plana i drugačije
definiranje troškova koji će biti financirani sredstvima Općine, dužna je nadležnom
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine dostaviti zahtjev za preraspodjelu sredstava
sufinanciranja, koji zahtjev se prihvaća ili odbija.
Izmjena financijskog plana iz st 1. i 2. ovog članka, ukoliko ukupni iznosi financiranja
ostaju nepromijenjeni, ne smatra se izmjenom Ugovora.
Članak 9.
Ako visina stvarno utrošenih sredstava na temelju uvida u račune Udruge bude niža od
iznosa odobrene potpore, odnosno ukoliko Udruga ne može u potpunosti opravdati rashode za
odobreni iznos potpore temeljem vjerodostojnih isprava, isplatit će se samo stvarno utrošeni,
odnosno ispravama opravdani iznos.
Članak 10.
Udruga se obvezuje pravodobno izvijestiti Općinu o eventualnim objektivnim smetnjama
tijekom realizacije aktivnosti koje onemogućuju ili bitno mijenjaju opseg, vrstu planiranih
aktivnosti, izvršenje u ugovorenom roku ili izvršenje u planiranim stavkama proračuna.
Članak 11.

a

Ako Općina utvrdi da:
je Udruga nenamjenski koristila sredstva,
Udruga nije izvršila aktivnosti u ugovorenom roku,
Udruga nije podnijela odgovarajuća izvješća u roku i sa sadržajem određenim ovim
ugovorom,
Udruga ne omogućava Općini nadzor nad namjenskim korištenjem
sredstava financijske potpore ovog ugovora,
Udruga ne poštuje odredbe Ugovora o vidljivosti programa, obustavit će daljnju isplatu,
Udruga će biti dužna vratiti primljena nenamjenski utrošena ili neutrošena sredstva uz

obračunate zakonske zatezne kamate utvrđene u poslovnoj banci Općine.
Nenamjenskim korištenjem smatrat će se svako odstupanje od iznosa pojedinih stavki
iz financijskog plana programa.
Članak 12.
Stranke potpisnice suglasne su da će Udruga Općini vratiti uložena sredstva, na način
da će Općini pružiti svoju uslugu bez naknade, i to kroz sudjelovanje u najviše tri (3)
manifestacije i programa Općine ili njegovih ustanova tijekom godine, sudjelovanju u akcijama
čišćenja općine, otklanjanja posljedica nepogoda i slično, a sve prema zahtjevu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine.
Stranke potpisnice suglasne su da će Udruga Općini dostavljati sve materijale u
slikovnom i pismenom obliku za izvještavanje na web stranici Općine.
Članak 13.
Udruga se obvezuje da će na traženje Oćine Marija Bistrica na svim tiskanim, video i
drugim materijalima vezanim uz program istaknuti logotip i naziv Općine kao institucije koja
financira ugovorene aktivnosti.
Udruga se također obvezuje da će na traženje Općine Marija Bistrica na svim
materijalima (plakatima, letcima, pozivnicama, transparentima i dr.) vezanim uz provođenje
jednokratne aktivnosti istaknuti logotip i naziv Općine te istaknuti i slijedeću rečenicu: „Ovaj
program sufinanciran je sredstvima Općine Marija Bistrica“ .
Članak 14.
Općina ima pravo uskratiti ili umanjiti isplatu sredstava definiranih ovim ugovorom
ako predstavničko tijelo Općine utvrdi umanjenje sredstava izmjenama i dopunama Proračuna
Općine, u kojem slučaju će se sa Udrugom sklopiti Aneks Ugovora.
Članak 15.
Mogući sporovi iz ovog Ugovora rješavat će se sporazumno, a ako to neće biti moguće
ugovara se nadležnost mjesno nadležnog suda za Općinu.
Članak 16.
Ovaj je Ugovor sačinjen u dva (2) istovjetna primjerka od kojih svaka stranka potpisnica
zadržava po jedan (1) primjerak.

Članak 17.
Ugovorne stranke razumiju odredbe ovog Ugovora te ga u znak prihvaćanja vlastoručno
potpisuju.
KLASA:________________________
URBROJ:_______________________
Marija Bistrica,
2022.

UDRUGA:
Predsjednik:

Općina Marija Bistrica
Načelnik
Josip Milički, ing

