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Predmet: Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2021. godini 
– inicijativa.- 

  
Veza: - Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja 

i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge (NN 26/2015) 

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i 
članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) 

- Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) 
 

Poštovani, 

   Temeljem Zakon i Uredbe iz veze predlažemo da se u Javni poziv za prijavu 
programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine 
Gornji Mihaljevec za 2021. godinu pored navedenih prioritetnih područja u proteklima 
godinama (Kultura, Sport i rekreacija i Programi udruga građana), dodaju prioritetna 
područja „djeca i mladi“, „zaštita prava potrošača“ i „branitelji i stradalnici“. 
Tako da u Javnom pozivu budu izrijekom navedena prioritetna područja s predviđenim 
proračunom za svako prioritetno područje kako slijedi:  
 
Udruge sukladno s ovim Javnim pozivom mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna 

područja: kultura, tehnička kultura, odgoj i obrazovanje, udruge proizašle iz Domovinskog 

rata, udruge osoba s invaliditetom, humanitarne udruge, vjerske zajednice, udruge mladih, 

socijalna skrb, zaštita prava potrošača, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne 

samouprave, razvoj turizma, poljoprivrede i ruralnog razvoja, zaštita okoliša, ostala 

područja djelovanja, raspoređeno po sljedećim proračunskim aktivnostima: 

- Prioritetno područje 1 – Djeca i mladi 
- Prioritetno područje 2 – Kultura i umjetnost  
- Prioritetno područje 3 – Sport i rekreacija 
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- Prioritetno područje 4 – Zaštita prava potrošača 
- Prioritetno područje 5 – Branitelji i stradalnici 
- Prioritetno područje 6 – Udruge građana i vjerske organizacije 
 
Obrazloženje:  
 
Na predloženi način jasno će se iskazati prioritetna područja u kojima su projekti od 
općeg javnog interesa za Općinu Gornji Mihaljevec.  
 
Isključiti će se tenzije glede odobravanja sredstava. Npr. ako je jasno istaknuto da su 
mladi i djeca Prioritetno područje 1 – tu će biti osiguran i najveći postotak od odobrenih 
sredstava za udruge.  
 
Nikako nije primjerena odluka od prošle godine da je udruga „Luna“ u sektoru „kultura“ 
i da se tako raspodjeljuju sredstva između „Lune“ i „Lipe“.  Jer ako pogledalo čl. 4. 
Statuta udruge „LUNA“ vidljivo je da je cilj „sport i rekreacija s naglaskom na djecu“.  
Nadalje do sada je u „sportu“ sudeći prema odobrenim sredstvima težište bilo na 
nogometu. Iako je to amaterski nogomet, nikako nije dobro da Općina daje prioritet 
nogometu, gdje de facto ima najviše povreda. Ne čini samo nogomet „sport“. To više što 
se za tu kategoriju sporta odobravaju sredstva na regionalnoj i nacionalnoj razini, a i 
dostupni su mnogu sponzori (trgovačka društva), te je svrsihodnija politika da se te 
udruge iniciraju da sredstva traže i iz drugih izvora, jer nemaju ograničenja, a što se može 
definirati najvećom mogućom potporom od Općine. Neprimjereno je da kao prošle 
godine za sport se odvoji 200.000,00 kn, a za sva ostala područja 100.000,00 kn ? To je 
omalovažavanje i diskriminacija civilnog sektora.  A rezultat je što su u zadnje dvije 
godine u Općini s radom prestale već dvije udruge.  
 
Nadalje, obveze Općine vezano za zaštitu potrošača su određene čl. 126. Zakona o zaštiti 
potrošača. Pa ako Općina ima obvezu informirati i provoditi izobrazbu potrošača, 
organizirati savjetovanje potrošača, inicirati i podupirati projekte udruga koji unapređuju 
i promiču prava potrošača. sudjelovati u provedbi Nacionalnog programa zaštite 
potrošača na lokalnoj razini, te . obavljati i druge poslove u skladu s posebnim propisima 
bilo bi korisno da Općina posebnim Prioritetnim područjem iskaže koliko sredstava je 
spremna izdvojiti za te aktivnosti, jer resorno ministarstvo je dalo pismeni naputak, da 
JLS može sve te poslove povjeriti udrugama za zaštitu potrošača koje su prepoznali da 
aktivno djeluju na njihovom području.  
 
Ne dvojimo da je Općina Gornji Mihaljevec primjer ostalom JLS do sada, jer osim direktne 
financijske potpore daje i druge oblike potpore, ali je jasno da dosadašnja odobrena 
sredstva ne iskazuju interes Općine za navedeno područje, već isključivo zavisi koliko 
udruga traži sredstava.  
 
Opetovano ističemo da u Općini Gornji Mihaljevec ima 164 žitelja sa statusom branitelja, 
da je od toga je 6 HRVI, te da ima 23 umrla hrvatska branitelja.  Bilo bi primjereno da se 
posebnim Prioritetnim područjem da značaj toj kategoriji ljudi, jer ruku na srce, da nije 
bilo njih, ne bi danas ni Općina postojala.  
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To posebno ističemo jer Zakon o braniteljima iz veze u čl. 83., 86., 87., 132., 137., 153. i 168. 
definira obaveze JLS prema hrvatskim braniteljima.  Neke obveze je Općina bez suradnje 
s drugim Općinama ili Županijom vjerojatno ne može provesti, ali nije bilo ni pokušaja do 
sada. Da spomenemo samo Članak 137. koji nalaže da su jedinice lokalne samouprave i 
drugi vlasnici groblja dužni osigurati dijelove groblja odnosno aleje za pokop hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata. 
 
Zaključak:  
 
Temeljem navedenog i sukladno predloženom, molimo da se naša inicijativna razmotri od 
strane Načelnika Općine i Općinskog vijeća, te da se već za 2021. Javni poziv za 
sufinanciranje projekta udruga uskladi s predloženim.  

Uz srdačan pozdrav! 

 

 

VETERAN – društvo branitelja Domovinskog rata 

umirovljeni pukovnik 

Željko Tomašić, mag.ing.aedif – predsjednik 

 

 

 

 

Dostaviti: Naslovu 

Arhiva, ovdje 

  

 

Prilozi: - Izvod iz Zakona o zaštiti potrošača 
- Izvod iz Zakona o braniteljima 

  


