
OPĆINA BAŠKA, Palada 88, Baška, OIB 24078212554 (u daljnjem tekstu: Općina), koju zastupa Općinski 

načelnik mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec. 

i 

______________________________(Naziv, adresa i OIB Korisnika), zastupan po __________________ (ime i 

prezime osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika) (u daljnjem tekstu: Korisnik) sklopili su slijedeći 

 

UGOVOR 

o financiranju programa Javnih potreba u (kulturi, zdravstvenoj zaštiti….) 

 

Članak 1. 

Predmet ovog Ugovora je financiranje programa (naziv programa) (u daljnjem tekstu: Program) koji provodi 

Korisnik. 

 

Članak 2. 

Općina će financirati Program iz članka 1. ovog Ugovora u iznosom od ______________ (iznos) (slovima:) 

kuna. 

Sredstva se mogu koristiti isključivo za provedbu Programa sukladno uvjetima natječaja, prema opisu i 

financijskom planu Programa.  

 

Članak 3. 

Ovaj Ugovor primjenjuje se na proračunsku godinu 2017. 

 

Članak 4. 

Sredstva iz članka 2. ovog Ugovora isplatit će se na žiro račun korisnika broj (broj računa), na njegov pisani 

zahtjev, u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja zahtjeva. 

Zahtjev mora sadržavati specifikaciju svih konkretnih aktivnosti za koje se traže sredstva s opisom i iznosima. 

Uz zahtjev za isplatu sredstava korisnik mora priložiti odgovarajuću službenu financijsku dokumentaciju kojima 

dokazuje da je obveza plaćanja dospjela (ugovor, narudžbenica, račun…) 

Općina zadržava pravo odgoditi ili uskratiti isplatu sredstava iz prethodnog stavka u slučaju nemogućnosti 

osiguranja istih sredstava u Proračunu, o čemu će u pisanom obliku izvijestiti korisnika. 

 

Članak 5. 

Radi kontrole namjenskog korištenja sredstava Korisnik se obvezuje da će Općini dostaviti izvješće o provedbi 

Programa koji treba sadržavati: 

a) opisno izvješće, 

b) financijsko izvješće, s prilozima,  uz detaljno dokumentiranje svih troškova. 

Korisnik podnosi Izvješće o provedbi Programa, na propisanim obrascima Općine, u tiskanom obliku (poštom ili 

osobnom dostavom), pečatirano i potpisano od strane osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika, u pravilu, u roku 

od 30 dana po završetku provedbe Programa, a najkasnije do 28. veljače 2018. godine. 

 

Članak 6. 

Općina pridržava pravo kontinuiranog praćenja i vrednovanja izvršenja Programa Korisnika iz članka 1. 

Ugovora, te preispitivanje financija i troškova u bilo koje vrijeme trajanja financiranja, te u razdoblju od 2 

godine nakon završetka Programa. 

Općina može neposrednu kontrolu iz prethodnog stavka ovog Ugovora obaviti kroz terenski posjet prostorijama 

Korisnika, te je o namjeri izvršenja neposredne kontrole dužna prethodno obavijestiti Korisnika barem sedam 

dana prije planiranog izvršenja kontrole. 

 

Članak 7. 

Općina zadržava pravo na povrat već doznačenih sredstava u slučaju da utvrdi da su navedena novčana sredstva 

utrošena suprotno namjeni utvrđenoj ovim Ugovorom. 

O obustavi doznake, odnosno o obvezi povrata već doznačenih novčanih sredstava, Općina će pisanim putem 

obavijestiti Korisnika. 

 

Članak 8. 

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove u vezi s provedbom ovog Ugovora rješavati 

sporazumno ili postupkom mirenja, a ukoliko to nije moguće, iste će rješavati stvarno i mjesno nadležan sud. 

 

Članak 9. 



Opisni obrazac Programa (prijavnica) i Obrazac financijskog plana Programa, koje je Korisnik dostavio 

prijavljujući se na Javni poziv, sastavni su dio ovog Ugovora. 

 

 

Članak 10. 

Na sve što ovim ugovorom nije posebno uređeno, primjenjuju se odredbe o Pravilnika o financiranju javnih 

potreba Općine Baška. 

 

Članak 11. 

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po  2 (dva) primjerka za svaku ugovornu stranu. 

 

Članak 12. 

Ugovor stupa na snagu danom potpisa posljednje ugovorne strane. 

 

 

 

 

Općina Baška        Korisnik 

         

Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec.      Osoba ovlaštena za zastupanje 

Općinski načelnik       (ime i prezime) 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Baška, 


