
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NETRETIĆ 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 402-08/16-01/05 
URBROJ: 2133/11-02-16-2 
U Netretiću, 12. veljače 2016. 
 
 
 
Na temelju članka 8. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području 
Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 09/15) i članka 42. Statuta Općine Netretić 
(„Glasnik Općine Netretić“ broj 03/13) Općinski načelnik Općine Netretić raspisuje 
  

JAVNI NATJEČAJ 
 

za dodjelu financijske potpore udrugama građana  koje djeluju na  
području Općine Netretić 

 
I 
 

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata udruga koji su od 
interesa za Općinu Netretić i koji će se financirati iz Proračuna Općine Netretić u 2016. godini. 
 

II 
 

Za dodjelu financijske potpore za programe i projekte udruga osigurava se u Proračunu Općine  
Netretić za 2016. godinu iznos od 134.000,00 kuna i to u slijedećim kategorijama: 

 60.000,00 kuna sportskim vezano uz sve vidove sporta (nogomet, rukomet, odbojka, 
borilačke vještine, gimnastika, šah i dr.) 

 74.000,00 kuna kulturnim vezanim uz sve vidove kulturne djelatnosti (njegovanje 
povijesne baštine, pjevanja, plesa, slikarstva, izrade raznih rukotvorina i dr.) 

  
III 
 

Financijska potpora dodjeljuje se na temelju programa i projekata udruga koje zadovoljavaju 
opće kriterije; 

 da ima sjedište u Općini Netretić i sa sjedištem izvan Općine Netretić, a djelatnost i 
aktivnost obavljaju na području Općine Netretić, 

 da su upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar 
neprofitnih organizacija,  

 da ima program koji se financira iz Proračuna Općine Netretić. 
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IV  
 

Udruge koje prijavljuju programe i projekte trebaju zadovoljiti i posebne kriterije:   

 prijavu podnijeti na obrascu  za dodjelu potpora - Prilog I., 

 dostaviti sve priloge koji se u prijavi traže -  Prilog ll., 

 izjavu ovlaštene osobe za zastupanje - Prilog  III, 

 izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja - Prilog IV. 
 

Prijave na ovaj Javni natječaj dostavljaju se do 14. ožujka 2016. godine u zatvorenoj omotnici 
preporučenom poštom ili osobno na adresu:  
 

OPĆINA NETRETIĆ 
Netretić 2a 

47271 Netretić 
s  oznakom "Natječaj za potpore - ne otvaraj "  

 
isključivo na propisanom obrascu dokumentacije za natječaj, koja se može preuzeti na stranici  
Općine Netretić: www.netretic.hr. 
 

V  
 

Samo potpuna i na vrijeme dostavljena prijava za dodjelu potpore će se razmatrati, a 
nepotpune i nepravovremene prijave Povjerenstvo će vratiti podnositelju. 
 

VI 
 

Odluka o dodjeli potpore dostavit će se korisniku koji je zadovoljio uvjete iz Pravilnika o 
sufinanciranju udruga  i  javnog natječaja i pozvati ga na  potpis Ugovora. 
 

VII 
Ocjenjivanje prijavljenih projekata, donošenje odluke o financiranju i potpis ugovora sa 
udrugama čiji su programi prihvaćeni za financiranje bit će završeno u roku 45 dana od zadnjeg 
dana za dostavu prijava programa ili projekta.   
 
 
 
 OPĆINSKI NAČELNIK: 

Marijan Peretić 
 

http://www.netretic.hr/

