
   

REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NETRETIĆ 

OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 402-08/17-01/10 
URBROJ: 2133/11-06-17-2 
U Netretiću, 28. veljače 2017. 
             
 

 
Temeljem članka 26. 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), 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 dana 28. 
veljače 2017. godine raspisuje 
 

JAVNI NATJEČAJ  
 

za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa  
za Općinu Netretić u 2017. godini 

 
 

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA 
 
Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata 

udruga koje su od interesa za Općinu Netretić i koje će se financirati iz Proračuna Općine 
Netretić u 2017. godini. 
 

II. CILJ JAVNOG NATJEČAJA 
 
Cilj Javnog natječaja je podići razinu održivosti udruga koje djeluju na području 

Općine Netretić, svojim radom doprinose zadovoljavanju potreba lokalne zajednice i općeg 
dobra iz programskih područja navedenih u Javnom natječaju te osigurati učinkovito 
djelovanje udruga i povećati kvalitetu njihovog rada zbog ostvarenja što kvalitetnijih 
programa i projekata od interesa za građane Općine Netretić. 
 
 

III. VISINA FINANCIJSKE POTPORE I PODRUČJA DJELOVANJA UDRUGA 
 
Za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga koje su od interesa 

za Općinu Netretić osigurana su sredstva u Proračunu Općine Netretić za 2017. godinu  u 
ukupnom iznosu od 139.000,00 kuna od čega je iznos od:  

 
- 74.000,00 kuna za financiranje programa/projekata udruga iz područja kulture i 

to za njegovanje povijesne baštine, pjevanja, plesa, slikarstva, izrade raznih rukotvorina i dr. 
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- 60.000,00 kuna za financiranje programa/projekata udruga iz područja sporta i 
to nogometa, rukometa, odbojke, borilačkih vještina, gimnastike, šaha i dr.  

 
- 5.000,00 kuna za financiranje programa/projekta udruga – ostalo i to briga za 

oboljele, za djecu i mlade te osobe treće životne dobi, za razvoj turizma, zaštite okoliša, 
poljoprivrede, poduzetništva i dr.  

 
U nedostatku kvalitetnih prijedloga projekata/programa udruga, Općina Netretić 

zadržava pravo ne raspodijeliti sva sredstva putem ovog Javnog natječaja. 
 
 

IV. UVJETI PRIJAVE 
 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 
 
Udruge upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija, a sjedište 

im je na području Općine Netretić  i Udruge upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih 
organizacija koje svoju djelatnost i aktivnosti provode na području Općine Netretić i 
udovoljavaju svim uvjetima ovog Javnog natječaja detaljno opisanih u Uputama za 
prijavitelje. 

  
NAJNIŽI I NAJVIŠI IZNOS FINANCIJSKE POTPORE 

 
Financijske potpore koje će se dodijeliti za provedbu programa/projekata u sklopu 

ovog Javnog natječaja iznose najmanje 1.000,00 kuna do najviše 60.000,00 kuna. 
 
Financijska sredstva za projekte/programe udruga dodjeljivat će se isključivo na 

osnovu kvalitete prijava usklađenih s uvjetima definiranim u Uputama za prijavitelje. 
 
Sve zainteresirane udruge dužne su svoje projektne prijedloge prijaviti u 

propisanom roku popunjavanjem propisanih obrazaca. 
 

 
V. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE 
 
Rok za podnošenje prijava  na ovaj Javni natječaj je 30 (trideset) dana od dana 

objave na službenoj internetskoj  stranici Općine Netretić odnosno do  30. ožujka  2017. 
godine. 
 

Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici, osobno u pisarnicu Općine Netretić, 
na adresu Netretić 2a ili preporučenom poštom, adresirana na slijedeći način: 

 
OPĆINA NETRETIĆ 

Netretić 3a 
47 271 NETRETIĆ  

 
uz napomenu: 

 
 Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za  

Općinu Netretić u 2017. godini” – NE OTVARATI 
 
 
 
   
 



3 

 

VI. NAČIN PRIJAVE 
 

Prijava projekta/programa mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u 
Uputama za prijavitelje. 

Udruge svoje projekte/programe moraju prijaviti na propisanim obrascima koji 
zajedno s ostalom obveznom natječajnom dokumentacijom čine cjelovitu prijavnu 
dokumentaciju.  

Natječajna dokumentacija, odnosno obrasci za prijavu dostupni su isključivo u 
elektroničkom obliku i mogu se preuzeti sa službene internetske stranice Općine Netretić 
www.netretic.hr  

 
Razmatrat će se samo programi/projekti udruga koji su pravodobno prijavljeni te 

koji zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja. 
 
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava,  

donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora te ugovaranje 
detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog natječaja  za  
dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Netretić u 
2017. godini. 

 
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo 

elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte Općine Netretić: 
opcina.netretic@ka.htnet.hr  

 
 
 
DATUM OBJAVE: 28. veljače 2017. 
ROK DOSTAVE:   30. ožujak 2017. 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Marijan Peretić 

 
 
DOSTAVITI: 

1. Ured za udruge Vlade RH 
2. Web stranica Općine 
3. Dokumentacija 
4. PISMOHRANA. - 

 
 
 

http://www.netretic.hr/
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