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                                                          Korisnicima proračuna Grada Dugog Sela  
                                                          – udrugama 
                                                                                                                                                                                                                                    
Predmet: Obavijest o načinu dostave zahtjeva udruga za financiranje  
                javnih potreba od interesa za Grad Dugo Selo iz gradskog  
                proračuna u 2015. godini 
             

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12)) Grad Dugo Selo 
pristupio je  postupku izrade gradskog proračuna za naredno proračunsko razdoblje 
od 2014-2017. godine. U tu svrhu Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada 
Dugog Sela obavještava korisnike proračuna Grada Dugog Sela – udruge o načinu 
dostave zahtjeva za financiranje javnih potreba iz proračuna Grada Dugog Sela u 
2015. godini.  
1.Grad Dugo Selo raspisao je javne natječaje za dodjelu financijskih potpora 
udrugama koje svojim programima/projektima osiguravaju javne potrebe od interesa 
za Grad Dugo Selo u kulturi, te u području zdravstvene, socijalne i humanitarne 
djelatnosti, a objavljeni su u „Dugoselskoj kronici“ broj 581 od 11. rujna 2014. godine 
i na gradskoj internetskoj stranici www.dugoselo.hr. 
Grad Dugo Selo će na temelju ovih natječaja udrugama, koje će zadovoljiti tražene 
kriterije natječaja, dodijeliti financijsku potporu sukladno osiguranim sredstvima u 
Proračunu Grada Dugog Sela za 2015. godinu. 
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj za dodjelu financijskih potpora udrugama 
je 30 dana od dana navedene objave natječaja u lokalnom glasilu Grada Dugog Sela 
„Dugoselska kronika“ br. 581. 
2. Svi ostali dosadašnji i potencijalni korisnici sredstava iz gradskog proračuna 
trebaju u svojim zahtjevima za sredstva iz proračuna Grada Dugog Sela u 
slijedećoj 2015. godini, kao i do sada, priložiti obavezno i financijske planove s 
obrazloženjem i projekcije za 2016. i 2017. godinu i dostaviti Gradu Dugom Selu, 
odnosno nadležnom upravnom odjelu do 7. listopada 2014. godine, sukladno 
Uputama za izradu proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 2015.-2017. 
godine (www.dugoselo,hr/ Uprava) 
U protivnom njihov zahtjev se neće moći razmotriti u postupku izrade proračuna za 
razdoblje 2015. - 2017. godine.  
 
                                                                                                        Pročelnik: 

Mr. Miljenko Brezak, dipl.oec. 

http://www.dugoselo.hr/
http://www.dugoselo,hr/

