
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

Na temelju odredbe članka 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba  od interesa za opće 

dobro koje provode udruge na području Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske 

županije“ broj 57/15; dalje u tekstu: Pravilnik), te zapisnika Povjerenstva za ocjenjivanje 

prijava, općinski načelnik Općine Maruševec donosi 

 

 

ODLUKU O ODABIRU PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA KOJE PROVODE 

UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE MARUŠEVEC  

I VISINI FINANCIJSKE POTPORE IZ PRORAČUNA  

OPĆINE MARUŠEVEC ZA 2022. GODINU 

 

I. 

 

Na temelju provedenog Javnog poziva za financiranje  programa i projekata udruga od 

interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Maruševec u 2022. godini 

(KLASA: 402-03/22-01/01, URBROJ: 2186-17-02-22-1 od 04.veljače 2022. godine), koji je 

objavljen na oglasnoj ploči i službenim stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr 

dana 04.veljača 2022. godine, odabire se 21 program i 16 projekata udruga koji u cijelosti 

udovoljavaju administrativno-formalnim uvjetima Javnog poziva te kriterijima za odabir 

programa/projekata, sukladno Pravilniku.  

 

Podaci o udrugama i programu/projektu iz stavka 1. ove točke kojima je odobreno 

financiranje kao i podaci o visini dodijeljene financijske potpore, navedeni su u Tablici 1. 

koja čini sastavni dio ove Odluke. 

 

Udruge iz Tablice 1. kojima je odobrena financijska potpora za provedbu programa 

/projekta, dužne su sklopiti Ugovor o financijskoj potpori s Općinom Maruševec, kojim će 

se urediti međusobna prava i obveze. 

 

II. 

 

Podaci o udrugama i programima/projektima koji ne udovoljavaju točki II, odnosno točki 

VII. Javnog poziva, a u skladu sa člankom 10. stavak 1. Pravilnika, navedeni su u Tablici 2. 

koja čini sastavni dio ove Odluke. 

  
Udruge iz stavka 1. ove točke biti će posebno obaviješteni o razlozima zbog kojih su njihove 
prijave programa / projekta odbijene. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MARUŠEVEC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

 

KLASA:  402-03/22-01/01 

URBROJ: 2186-17-02-22-46 

Maruševec, 05. travnja  2022. 
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III. 

 

Ova odluka objaviti će se na web stranici Općine Maruševec  www.marusevec.hr i oglasnoj 

ploči Općine Maruševec, u roku od 8 dana od dana donošenja. 

Odluka se smatra dostavljenom sudionicima Javnog poziva danom objave na službenim 

stranicama Općine Maruševec i od dana objave počinje teći rok za prigovor u skladu sa 

Uputom o pravnom lijeku ove Odluke. 

IV. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Obrazloženje 

 

Na temelju članka 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje 

provode udruge na području Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 

broj 57/15), općinski načelnik je objavio Javni poziv za za financiranje  programa i projekata 

udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Maruševec u 2022. 

godini (objavljen dana 04.veljače 2022. godine na oglasnoj ploči i službenim stranicama 

Općine Maruševec  www.marusevec.hr). 

 

Na objavljeni Javni poziv pristiglo je ukupno 38 prijava. 

 

Sukladno odredbama članaka 20. i 24. Pravilnika, općinski načelnik je svojim Rješenjem 

Klasa: 402-03/22-01/01, Urbroj: 2186-17-02-22-2 od 04.veljače 2022. godine imenovao 

Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih formalnih uvjeta prijava, a svojim 

Rješenjem Klasa: 402-03/22-01/01, Urbroj: 2186-17-02-22-3 od 04.veljače 2022. godine 

članove Povjerenstva za ocjenjivanje prijava. 

 

Iz zapisnika Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih (formalnih) uvjeta 

natječaja utvrđeno je da 37 prijava udovoljava uvjetima, a jedna prijava ne udovoljava 

formalnim uvjetima Javnog poziva. 

 

Svih 37. pristiglih prijava programa/projekata dostavljeno je Povjerenstvu za ocjenjivanje 

prijava na ocjenu kvalitete istih. 

 

Primjenom kriterija ocjenjivanja prijava iz Pravilnika, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava 

ocijenilo je pristigle projekte/programe, te zapisnik o ocjeni istih uputilo općinskom načelniku 

radi donošenja odluke o odobravanju financijskih sredstava za programe / projekte. 

 

Temeljem Zapisnika Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, općinski načelnik je odabrao 

programe/projekte koji će se financirati u 2022. godini iz Proračuna Općine Maruševec, a 

podaci o udrugama kao nositeljima tih programa/projekata kao i podaci o visini dodijeljene 

financijske potpore, sadržani su u Tablici 1. koja čini sastavni dio ove Odluke. 

 

Sukladno odredbi članka 28. Pravilnika, udruge kojima je dodijeljena financijska potpora, 

dužne su s Općinom Maruševec sklopiti ugovor o financijskog potpori, kojim će se urediti 

međusobna prava i obveze (iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih 

sredstava, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava te ostala 

međusobna prava i obveze). 
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Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci. 

 

 

Uputa o pravnom lijeku: 
 

Protiv ove Odluke,  udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti pisani 

prigovor sukladno članku 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba  od interesa za opće  

dobro koje provode udruge na području Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske 

županije“ broj 57/15). 

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak, te eventualno bodovanje nekog 

kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za 

drugačije bodovanje.  

Prigovor se podnosi općinskom načelniku putem Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 

propisanih formalnih uvjeta prijava u roku od 8 dana od dana primitka ove Odluke. O 

prigovoru odlučuje općinski načelnik. Odluka općinskog načelnika po prigovoru je konačna. 

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 
           

            Mario Klapša 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 
 

 Sudionicima Javnog poziva – svima (objavom na web stranici www.marusevec.hr ) 

 Služba za financije i proračun, ovdje  

 Pismohrana, ovdje.  

http://www.marusevec.hr/


 

Tablica 1.  

R. 

br. 
Naziv udruge Program Odobreni iznos 

1. 
Invalidsko ILCO 

društvo  Varaždin 

„Udruga nam pruža stručnim 

predavanjima edukaciju, psihološku 

pomoć i zajedničko druženje“ 

3.000,00 kn 

 

2. 
Društvo za sport i 

rekreaciju Maruševec 
Redovna djelatnost 20.000,00 kn 

3. 
Kuburaška udruga 

Maruševec 
Redovna djelatnost 15.000,00 kn 

4. 
Udruga tjelesnih 

invalida ILO, Ivanec 

Za jednake mogućnosti osoba s 

invaliditetom 
3.000,00 kn 

 

5. 

Hrvatsko društvo 

logoraša srpskih 

koncentracijskih logora 

Resocijalizacija logoraša 3.500,00 kn 

6. 
Udruga prijatelji 

Maruševca 
Znameniti Maruševčani 5.000,00 kn 

7. 

Udruga žena 

„MARUŠA“ 

Maruševec 

Redovna djelatnost 9.000,00 kn 

8. 
TAE-KWON-DO 

HWA-RANG Ivanec 

Promicanje, razvoj i unapređenje 

TAE-KWON-DO sporta 3.000,00 kn 

9. 
Udruga umirovljenika 

Maruševec 

Podizanje kvalitete života 

umirovljenika na području Općine 

Maruševec 
12.000,00 kn 

10. 

Lovačko društvo LD 

„Fazan“ Maruševec 
Redovna djelatnost 10.000,00 kn 

11. 
KUD „Klaruš“ 

Maruševec 

Program rada  KUD-a „Klaruš“  

Maruševec u 2022. g. 60.000,00 kn 

12. 

Športski šahovski klub 

METALAC Ladanje 

Donje 

Rad  ŠŠK METALAC u 2022.g. 10.000,00 kn 

13. 
UDVDR Ogranak 

Maruševec 
Domovinski rat – Da se ne zaboravi 5.000,00 kn 



14. 

Udruga za sport i 

rekreaciju „GMAJNA“ 

Čalinec 

Redovna djelatnost 3.000,00 kn 

15. 

Udruga za sport i 

rekreaciju „GMAJNA“ 

Čalinec 

Tradicionalna događanja na Gmajni 

u 2022.g. 8.000,00 kn 

16. Udruga žena Jurketinec Redovna djelatnost 10.000,00 kn 

17. 
Nogometni klub 

„OMLADINAC“ 

Jurketinec 

 

Takmičenje kluba u sustavu 

Županijskog nogometnog saveza 

Varaždin 

33.000,00 

18. 
Streljački klub 

METALAC 
Redovna djelatnost 5.000,00 kn 

19. 
Županijski savez 

poljoprivrednih udruga 
Redovna djelatnost 3.000,00 kn 

20. 
Športski nogometni 

klub „RUDAR 47“ 

Ladanje Donje 

Sportske aktivnosti i unaprjeđenje 

kvalitete života 50.000,00 kn 

21. 
Udruga udomitelja 

„Nada“ Ivanec 
Za dom s još jednim mjestom više 3.000,00 kn 

 

R.br. Naziv udruge Projekt Odobreni iznos 

1. 
Pčelarska udruga 

Čmalico Bednja 
Djeca i med 4.000,00 kn 

2. 
Kuburaška udruga 

Maruševec 
Čiselska nedela 9.000,00 kn 

3. 

Udruga žena 

„MARUŠA“ 

Maruševec 

„Dan otvorenih vrata udruga“ 5.000,00 kn 

4. 

Udruga Ivanečko sunce 

za osobe s 

intelektualnim 

oštećenjima 

Razvoj vještina osoba s 

intelektualnim teškoćama 3.000,00 kn 

5. 
Lovačko društvo LD 

„Fazan“ Maruševec 
Nabavka traktorske kosilice 10.000,00 kn 



6. 
Športsko ribolovno 

društvo Ivanec 

Poribljavanje bajera na području 

Općine Maruševec 3.000,00 kn 

7. 
UDVDR Ogranak 

Maruševec 

VI. memorijalni braniteljski turnir 

„Heroji Maruševca“ 5.000,00 kn 

8. 
UDVDR Ogranak 

Maruševec 

Monografija Maruševec u 

Domovinskom ratu 7.000,00 kn 

9. 
UDVDR Ogranak 

Maruševec 
25. obljetnica udruge 3.000,00 kn 

10. 

Udruga za sport i 

rekreaciju „GMAJNA“ 

Čalinec 

5. Biciklijada 3.000,00 kn 

11. 

Udruga za sport i 

rekreaciju „GMAJNA“ 

Čalinec 

16. Tradicionalni odbojkaški turnir 

Gmajna 3.000,00 kn 

12. Udruga žena Jurketinec Bablje ljeto 3.000,00 kn 

13. Udruga žena Jurketinec Advent u Jurketincu 4.000,00 kn 

14. 
Streljački klub 

METALAC 

Otvoreno prvenstvo u gađanju 

malokalibarskom puškom povodom 

dana Općine 
3.000,00 kn 

15. 

Športski nogometni 

klub „RUDAR 47“ 

Ladanje Donje 

Obilježavanje 75. godina postojanja 

ŠNK Rudar 47 10.000,00 kn 

16. Planinarski klub Ivanec 
Rad s djecom i mladima osnovne 

škole Maruševec i Druškovec 3.000,00 kn 

                                          

 

         Tablica 2. 

R. 

br. 
Naziv udruge Program Razlog 

1. Moto klub JAL Ivanec „Unaprjeđenje kulture života“ 

Prijava nema navedene 

osnovne podatke o 

programu/projektu i opis 

programa/projekta . 

Također, nije priložen 

odgovarajući dokaz o 

registraciji (preslika 

izvatka iz Registra 

udruga, ne starijeg od 3 

mjeseca od dana 

raspisivanja Javnog 

poziva) te dokaz o upisu 

u registar neprofitnih 

organizacija. 

  


