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OPĆINA VIŠKOVO, Viškovo, Vozišće 3, OIB: 28350474809 (u daljnjem tekstu: Općina Viškovo), 
zastupana po Općinskoj načelnici Sanji Udović, dipl. oec. 

 
i 
 

_________________, __________, _____________, OIB _______________ (u daljnjem tekstu: 
Korisnik) zastupana po predsjednici  ________________ zaključili su sljedeći 
 

                                    
 

 
U  G  O  V  O  R 

o dodjeli financijskih sredstava u 2022. godini 
 

 
Članak 1. 

 
Ovim Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava u 2022. godini (u daljnjem tekstu Ugovor) reguliraju se 
međusobni odnosi ugovornih strana nastali u svezi s korištenjem sredstava Proračuna Općine Viškovo 
u 2022. godini.  

 
Članak 2. 

 
Općina Viškovo je u Proračunu Općine Viškovo za 2022. godinu, predvidjela namjenska sredstva za 
sufinanciranje djelatnosti Korisnika u ukupnom iznosu od _________ kuna (slovima: ____ kuna) na 
razdjelu ___ u glavi _____, program _____, aktivnost _____, konto 3811 – tekuće donacije, izvor 110. 

 
 

Članak 3. 
 

Korisnik se obvezuje da će odobrena financijska sredstva trošiti strogo namjenski i to za Projekte: 
 

1. _______________________ 
2. _______________________ 

 
 

Članak 4. 
 

Općina Viškovo će,  ukoliko su ispunjeni svi uvjeti, Korisniku isplatiti iznos iz čl. 3. Ugovora na žiro račun 
broj IBAN: HR_______________________ kod ______________ banke d.d. prema dinamici izvedbe 
Projekta, na temelju zahtjeva, u roku 8 dana od dana odobrenja zahtjev, a zahtjev se odobrava u roku 
od 8 dana od dana predaje istog. 
  
Sve isplate iz stavka 1. ovog članka vršit će se u skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna Općine 
Viškovo. 
 
Za odobreni Projekt iz članka 3. Ugovora, Korisnik je dužan podnijeti zahtjev najkasnije do 24. prosinca, 
dok će se isplata izvršiti do 31. prosinca tekuće godine. 
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Općina Viškovo neće doznačiti sredstva za rashode koji nisu vezani uz realizaciju Projekta iz članka 3. 
ovog Ugovora ili nisu kao rashodi opisani u prijavi Projekta na osnovi  koje je isti uvršten u Plan. 

 
Članak 5. 

 
Korisnik se obvezuje dostavljati Općini Viškovo izvješća u skladu s Odlukom o obliku i sadržaju te 
rokovima podnošenja izvještaja ostalih korisnika proračunskih sredstava. 
 
Korisnik se obvezuje da će, najkasnije do roka za  prvo izvješće iz stavka 1. ovog članka, dostaviti Općini 
Viškovo financijske planove programa te ukupni financijski plan usklađen sa sredstvima odobrenim 
temeljem ovog Ugovora. 
 
Korisnik je obvezan Općini Viškovo dati sve podatke, isprave i izvješća koji se od njega zatraže. 
 

 
Članak 6. 

 
Općina Viškovo će prikupljene podatke pravnih i fizičkih osoba iz članka 5., stavka 3. koristiti isključivo 
u svrhu kontinuiranog (financijskog) praćenja i vrednovanja projekta sukladno Uredbi (EU) 2016/679 
Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom 
kretanju takvih podataka te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). 
 

               Članak 7. 
 
Korisnik se obvezuje doznačenim financijskim sredstvima raspolagati isključivo namjenski po načelima 
dobrog gospodarenja te se pridržavati Odluke o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu. 
 

   Članak 8. 
 
Korisnik se obvezuje Općini Viškovo vratiti doznačena financijska sredstva ukoliko se utvrdi da su fizičke 
osobe koje su u provedbi projekta bile u kontaktu s djecom kao korisnicima projektnih aktivnosti, a u 
svrhu postupka zaštite prava i interesa djece, a na temelju čl.13 st.4 Zakona o pravnim posljedicama 
osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN143/12., 105/15. i 32/17.)  bile kazneno osuđivane.  
 

Članak 9. 
 

Ukoliko Korisnik iz bilo kojeg razloga ne može ostvariti planiran i prihvaćen projekt, dužan je o tome 
pismenim putem izvijestiti Općinu Viškovo. 

 
Članak 10. 

 
U slučaju da Korisnik ne izvrši planirane i prihvaćene projekte ili ne dostavi Općini Viškovo traženo 
izvješće u skladu s člankom 5. ovog Ugovora odnosno dostavljeno izvješće ne bude prihvaćeno, Općina 
Viškovo ima pravo obustaviti dodjelu financijskih sredstava utvrđenih člankom 3. Ugovora te tražiti 
povrat doznačenih sredstava uz kamatnu stopu koju Slatinska banka odobrava na depozite po viđenju. 
 
Korisnik se obvezuje omogućiti Općini Viškovo kontrolu i nadzor nad provedbom prihvaćenih projekta 
iz članka 3. Ugovora  koji će Općina Viškovo obavljati neposredno ili posredno, putem drugih ovlaštenih 
stručnih pravnih i fizičkih osoba. 
 
Potpisom ovog Ugovora Korisnik ovlašćuje Općinu Viškovo da izvrši uvid u cjelokupno poslovanje 
Korisnika. 
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Članak 11. 

 
Općina Viškovo zadržava pravo, ukoliko Korisnik ostvari po pojedinom Projektu višak prihoda nad 
rashodima, od Korisnika zatražiti povrat iskazanog viška u Proračun Općine Viškovo. 

   
Ako tijekom proračunske godine dođe do izmjene Proračuna Općine Viškovo kojim se mijenja visina 
sredstava predviđenih za Projekte iz članka 3. Ugovora, ugovorne strane se obvezuju sklopiti Dodatak 
ovom Ugovoru u skladu s izmjenama u Proračunu. 
 
Općina Viškovo zadržava pravo obustaviti doznake sredstava namijenjenih realizaciji Projekata, ako 
Općinska načelnica, zbog nastanka novih obveza za Proračun ili povećanja  rashoda ili izdataka, 
odnosno smanjenja prihoda ili primitaka Proračuna, donese odluku o  obustavi izvršavanja pojedinih 
rashoda ili izdataka Proračuna.  

 
Članak 12. 

 
Korisnik se obvezuje na svim tiskanim, video i drugim materijalima vezanim uz projekt (tiskani 
elektronički, video, audio i drugi) i drugim materijalima vezanim za projekt istaknuti logotip i naziv 
Općine Viškovo kao institucije koja financira projekt koji je predmet Ugovora. 

 
Korisnik je suglasan da Općina Viškovo koristi i objavljuje dostavljene mu fotografije, video i audio 
zapise iz stavka 1. ovog članka u cilju promicanja natječaja za dodjelu financijskih sredstava, doprinosa 
davatelja razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i djelovanja davatelja. 
 

              Članak 13. 
 

Općina Viškovo ne snosi odgovornost, neposrednu ili posrednu, za štete proizišle iz bilo koje aktivnosti 
korisnika u provedbi ugovorenog projekta. 

              Članak 14. 
 

Potpisivanjem ovog Ugovora korisnik se obvezuje da kao primatelj bespovratnih sredstava iz javnih 
izvora za provedbu projekta od interesa za opće dobro neće sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi 
političke stranke, koalicije ili kandidata, neće davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili 
kandidatu ni prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za 
sve vrijeme trajanja ovog Ugovora.  

             Članak 15. 
 
Rješavanje eventualnih sporova iz ovog Ugovora povjerit će se stvarno nadležnom sudu u Rijeci. 

 
 

              Članak 16. 
 

Za svaki oblik komunikacije, dostavu, obavijesti o izmjenama i dopunama ugovora i dostavu izvještaja,  
koji je povezan s ovim Ugovorom potrebno je koristiti sljedeće adrese: 
 
Za Općinu Viškovo – adresa:, broj telefona:, adresa elektronske pošte:  
 
Za Korisnika – adresa:,broj telefona:,  adresa elektronske pošte:  
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              Članak 17.  
 
Ugovor stupa na snagu danom potpisa posljednje ugovorne strane. 
 

Članak 18. 
 
Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 
(jedan) primjerak. 

 
 
 

KLASA:  
URBROJ:  
VIŠKOVO,  
 

 
KORISNIK:           OPĆINA VIŠKOVO: 
Predsjednik udruge          Općinska načelnica 

                          
                       Sanja Udović, dipl. oec. 
 
 
 
 

 


