
CESTE JASTREBARSKO d.o.o. 

Na temelju članka 15. Izjave o osnivanju CESTE JASTREBARSKO d.o.o. (u daljnjem tekstu: 

Društvo), direktor Društva, 23. siječnja 2019. donio je 

P R A V I L N I K 

O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se načela, kriteriji i mjerila te postupak doniranja i sponzoriranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije 

civilnog društva. 

(2) Korisnik sredstava iz stavka 1. ovog članka može biti udruga upisana u Registar udruga, 

odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija, koja se svojim 

statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima 

promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom. 

Članak 2. 

(1) Donacijom se smatra dobrovoljni prilog ili dar za koji se ne traži protuusluga. 

(2) U smislu ovog Pravilnika doniranje je: darovanje financijskih i/ili drugih materijalnih 

sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koja se bave pozitivnim radom 

od općeg društvenog značaja ili kao darovanje u humanitarne svrhe na način da se ispunjenjem 

ciljeva primatelja donacije promiče etičnost i društvena odgovornost prema široj društvenoj 

zajednici. 

Članak 3. 

(1) Sponzorstvo je odnos u kojem se dvije (ili više) strana obvezuju na donaciju novca, stvari, 

prava ili usluga uz određenu protuuslugu. 

(2) U smislu ovog Pravilnika sponzorstvo je: financiranje, promoviranje i podupiranje udruga i 

drugih organizacija civilnog društva, za održavanje javnih priredbi, potpora određenim 

akcijama i projektima, uz određenu protuuslugu primatelja sponzorstva, kao što je promoviranje 

i podupiranje sponzora odnosno Društva kao i ostvarenje pozitivnog odnosa s javnosti. 

Članak 4. 

Sredstva za doniranje i sponzoriranje planiraju se u godišnjem planskom dokumentu Društva. 
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Članak 5. 

Društvo neće donirati ili sponzorirati: 

− političke stranke, udruge građana ili liste građana koje se organiziraju u cilju ostvarenja 

političkih ciljeva 

− organizacije koje podupiru rasnu, vjersku, manjinsku ili bilo koju drugu diskriminaciju 

− događanja koja su uvredljiva za javni moral 

− organizacije ili pojedince koje imaju bilo kakvo dugovanje prema Društvu ili su  u sporu 

s Društvom 

− organizacije ili pojedince koji su svojim dosadašnjim radom štetili ugledu Društva ili 

mu nanijeli materijalnu štetu ili nisu ispunjavali preuzete obveze po prethodno 

sklopljenim ugovorima. 

II. NAČELA DODJELE SREDSTVA 

Članak 6. 

Dodjela sredstava za namjere utvrđene člankom 1. ovog Pravilnika temelji se na slijedećim 

načelima: 

Izvrsnost: Podnositelji zahtjeva moraju opravdati dodjelu sredstava svojim dosadašnjim radom 

i rezultatima, zalaganjem, predloženim projektom/programom te prijedlogom provedbe i 

procjenom traženih sredstava. 

Nepristranost i jednakost postupka: Za sve podnositelje vrijedi jednak postupak, a zahtjevi 

će biti procijenjeni temeljem njihove vrijednosti i ustanovljenih kriterija. 

Izbjegavanje sukoba interesa: Nepostojanje sukoba interesa očituje se u tome da pojedinac 

koji sudjeluje u odlučivanju o ispunjavanju propisanih uvjeta i ocjenjivanju kvalitete prijava, 

kao ni članovi njegove obitelji nemaju bilo kakav osobni interes (materijalni ili nematerijalni). 

Djelotvornost i brzina: Postupak dodjele sredstava Društvo će provesti u propisanom odnosno 

u razumnom roku, održavajući pritom visoku kvalitetu vrednovanja. 

III. MJERILA DODJELA SREDSTAVA 

Članak 7. 

Prilikom procjene prijavljenih projekata i programa, a na temelju dostupnosti trenutnih i 

budućih sredstava, bit će primjenjivana opća mjerila: 

− kvaliteta prijedloga projekta/programa i njihov doprinos ostvarenju ciljeva društva 

− vrijednost ostalih prijavljenih projekata i programa 

− doprinos afirmaciji ukupnih vrijednosti društvene zajednice u cjelini 

− doprinos afirmaciji ukupnih vrijednosti opće društvene i lokalne zajednice. 
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IV. PROGRAMSKA PODRUČJA ZA DODJELU  

DONACIJA ODNOSNO SPONZORSTVA 

Članak 8. 

Programska područja projektnih aktivnosti u sklopu kojih će Društvo razmatrati pristigle 

prijave za dodjelu donacija odnosno sponzorstava su: 

1. Humanitarni projekti 

2. Zaštita okoliša 

3. Sport 

4. Kultura, kulturna baština i umjetnost 

5. Aktivnosti od lokalnog značaja koje provode udruge s područja Grada Jastrebarskog. 

V. POSTUPAK DONIRANJA I SPONZORIRANJA 

1. Postupak doniranja 

Članak 9. 

(1) Postupak doniranja započinje raspisivanjem javnog natječaja ili javnog poziva (u daljnjem 

tekstu: natječaj). 

(2) Odluku o raspisivanju natječaja donosi direktor Društva. 

(3) Natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama 

Društva, a može se objaviti i u javnim glasilima.  

Članak  10. 

(1) Pripremu i provedbu natječaja provodi Povjerenstvo. 

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana koje imenuje direktor Društva. 

Članak 11. 

(1) Zadaće Povjerenstva su: 

− pratiti tijek javnog objavljivanja i provedbe natječaja ili poziva za dodjelu donacija 

− provjeriti ispunjavanje propisanih uvjeta natječaja 

− provjeriti je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u 

natječaju 

− provjeriti jesu li predložene aktivnosti prihvatljive 

− ocijeniti prijave koje su ispunile propisane uvjete natječaja i 

− utvrditi prijedlog odluke o financiranju projekta i programa udruga. 
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Članak 12. 

Članovi Povjerenstva potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti kojom potvrđuju da se 

niti oni niti članovi njihove obitelji ne nalaze u sukobu interesa. 

Članak 13. 

(1) Odluku o donaciji donosi direktor Društva. 

(2) Rezultati natječaja o dodjeli donacija objavljuju se na mrežnim stranicama Društva. 

Članak 14. 

Nakon okončanja postupka natječaja, Društvo i korisnik sredstava će sklopiti ugovor, najkasnije 

30 dana od dana donošenja odluke o donaciji. 

Članak 15. 

(1) Donacije se mogu dodijeliti i izravno u slijedećim slučajevima: 

− kada nepredviđeni događaji obvezuju Društvo da u suradnji s udrugama žurno djeluje u 

rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je 

moguće riješiti samo izravnom dodjelom donacija 

− kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu 

nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska 

sredstva dodjeljuju 

− kada se financijska sredstava dodjeljuju udruzi koja je jedina organizacija operativno 

sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se 

financirane aktivnosti provode 

− kada se financijska sredstava dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom 

navedena kao provoditelj određene aktivnosti 

− u slučajevima kada tako odluči direktor Društva s time da ukupan iznos tako dodijeljenih 

financijskih sredstava iznosi najviše do 30 % godišnjih sredstava planiranih za donacije. 

(2) U slučajevima kada se donacije dodjeljuju bez objavljivanja natječaja, Društvo i korisnik 

sredstava će sklopiti ugovor, najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o donaciji. 

2. Postupak sponzoriranja 

Članak 16. 

Postupak sponzoriranja započinje podnošenjem pisanog zahtjeva Društvu za sponzorstvom. 

Članak 17. 

(1) Zahtjev za sponzorstvo sadrži: 

1. Podatke o podnositelju zahtjeva za dodjelu sponzorstva s kontakt podacima 
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2. Programsko područje za koje se traži sponzorstvo 

3. Opis sponzorstva odnosno ponudu protuusluge u slučaju sponzorstva. 

(2) Društvo može izraditi standardizirani obrazac zahtjeva za sponzorstvo s definiranim 

uvjetima koje moraju ispunjavati podnositelji zahtjeva i objaviti ga na mrežnim stranicama 

Društva. 

Članak 18. 

Odluku o dodjeli sponzorstva donosi direktor Društva. 

Članak 19. 

U slučaju ako je sponzorstvo prihvaćeno, Društvo i korisnik sredstava će sklopiti ugovor, 

najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja odluke o sponzorstvu. 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 20. 

Društvo nije, temeljem ovog Pravilnika, obvezno davati donacije i sponzorstva. 

Članak 21. 

Postupci dodjele financijskih sredstava  započeti prema odredbama Pravilnika o donacijama i 

sponzorstvima, KLASA: 007-01/16-01/02, URBROJ: 238/12-156-03/02-16-1 od 29. studenog 

2016. završiti će se prema odredbama ovog Pravilnika. 

Članak 22. 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o donacijama i 

sponzorstvima, KLASA: 007-01/16-01/02, URBROJ: 238/12-156-03/02-16-1 od 29. studenog 

2016. 

Članak 23. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici 

Društva. 

KLASA: 007-01/19-01/01 

URBROJ: 238/12-156-03/02-19-1 

Jastrebarsko, 23. siječnja 2019. 

DIREKTOR 

Nenad Strizrep 


