VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, Varaždin, Franjevački trg 7, OIB 15877210917 (u daljnjem
tekstu: Županija), koju po ovlaštenju župana Radimira Čačića, br.UO-146/2017 od 16.06.2017.,
zastupa zamjenik župana Robert Vugrin/Tomislav Paljak
i
________________________________ naziv i adresa OIB__________ (u daljnjem tekstu:
Korisnik),
zaključili su dana __________ 2019. godine
UGOVOR
o dodjeli i korištenju financijskih sredstava
UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim Ugovorom Županija i Korisnik uređuju međusobne odnose oko provedbe aktivnosti,
isplate, korištenja, izvješćivanja i kontrole utroška financijskih sredstava koje je Županija
dodijelila Korisniku Odlukom župana o dodjeli financijskih sredstava od _______, po
Javnom natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro udruga iz
područja zaštite okoliša i prirode u 2019. godini, od 14. siječnja 2019. godine, u skladu s
odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' broj 26/15) i
Odluke o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode
udruge (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 53/15).
PREDMET UGOVORA
Članak 2.
Županija daje, a Korisnik prihvaća financijska sredstva koja se mogu isključivo koristiti za
provedbu Projekta___________________________.
Opisni obrazac projekta i Obrazac proračuna projekta koje je Korisnik dostavio prijavljujući se
na natječaj, sastavni su dio ovog Ugovora i čine njegov Prilog.
IZNOS FINANCIRANJA I PLAĆANJE
Članak 3.
Projekt se financira u _ (iznos___kuna), osiguranih u Proračunu Varaždinske županije za
2019. godinu, Razdjel___, Glava,____Aktivnost_____, Konto ___-donacije.
Županija
se
obvezuje
dodijeljena
sredstva
isplatiti
na
IBAN
Korisnika
___________________________, u roku od najdulje 30 dana od sklapanja ovog Ugovora.
NAMJENA SREDSTAVA
Članak 4.
Sredstva iz Članka 3. ovog Ugovora mogu se koristiti isključivo za provedbu projekta sukladno
uvjetima natječaja i prema Opisnom obrascu projekata i Obrascu proračuna projekta.

IZVJEŠĆIVANJE
Članak 5.
Korisnik se obvezuje o provedbi aktivnosti i utrošku sredstava izvješćivati Županiju
podnošenjem opisnog i financijskog izvješća u roku od 30 dana po završetku aktivnosti za koju
su sredstva dodijeljena, a najkasnije do 28. veljače 2020. godine.
Ukoliko Županija iz izvješća utvrdi da uplaćena sredstva nisu u cijelosti utrošena namjenski –
za prihvatljive troškove ili joj izvješće odnosno vjerodostojna dokumentacija o tim troškovima
ne bude dostavljena, Županija će Ugovor raskinuti, a Korisnik se obvezuje vratiti primljena
sredstva uz obračunate zatezne kamate.
Županija može po potrebi, uz pisani zahtjev, zatražiti izvješća od Korisnika i drukčije od
rokova iz prethodnog stavka, a Korisnik se obvezuje ista dostaviti u dostupnom obliku, u roku
od 14 dana.
NADZOR I KONTROLA
Članak 6.
Ugovorne strane su suglasne da Županija, putem upravnog tijela nadležnog za prioritetno
područje, ima u svako doba pravo nadzora nad provedbom aktivnosti iz ovog Ugovora i uvida u
evidencije i dokumentaciju o aktivnostima Korisnika koji se obvezuje isto bez odgode
omogućiti.
Korisnik se obvezuje pravodobno izvijestiti Županiju o eventualnim objektivnim smetnjama
tijekom realizacije aktivnosti koje onemogućuju izvršenje ovog Ugovora u roku, kako bi se
ugovorile izmjene ugovorenih obveza.
Županija ne snosi odgovornost, neposrednu ili posrednu, za štete proizašle iz bilo koje
aktivnosti Korisnika u provedbi aktivnosti za koju su sredstva dodijeljena.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.
Izmjene i dopune ovog Ugovora da bi bile valjane, moraju biti u pisanom obliku.
Ugovorne strane suglasne su eventualne nesuglasice u provedbi ovog Ugovora rješavati
sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, spor će iznijeti pred stvarno nadležni sud u
Varaždinu.
Članak 8.
Ovaj Ugovor sastavljen je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava
Korisnik, a dva primjerka Županija.
KLASA:
URBROJ: 2186/1-02/1-19KORISNIK

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
p.o. zamjenik župana
Robert Vugrin/Tomislav Paljak

