
   
 

 
 
 

OPĆINA NETRETIĆ 
Jedinstveni upravni odjel 

 
 

 

JAVNI NATJEČAJ  

za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od 
interesa za Općinu Netretić u 2019. godini 

 

 

Upute za prijavitelje 
 

 

 

 

Datum objave natječaja:  27. veljače 2019. godine 

Rok za dostavu prijava: 29. ožujak 2019. godine 



2 

 

 

S  A  D  R  Ž  A  J 

 

1. JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA 
PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆINU NETRETIĆ U 2017. 
GODINI 

1.1. CILJ JAVNOG NATJEČAJA I PRIORITETI ZA DODJELU SREDSTAVA  ……  3 

1.2. PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGA ………………………………………….  3 

1.3. VISINA FINANCIJSKE POTPORE ………………………………………………..  3 

2. FORMALNI UVJETI NATJEČAJA  

2.1. Prihvatljivi prijavitelji: tko može podnijeti prijavu ………………………………..  5 

2.2. Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati putem Javnog natječaja…………..  5 

2.3. Prihvatljivi troškovi koji će se financirati ovim Javnim natječajem……………..  5 

3. KAKO SE PRIJAVITI? 

3.1. Sadržaj Prijave za dodjelu potpore……………………………………………….  6 

3.2. Gdje poslati prijavu?………………………………………………………………..  6 

3.3. Rok za podnošenje prijave ……………………………………………………….  7 

3.4. Kome se obratiti ukoliko imate pitanja?…………………………………………..  7 

4. PROCJENA PRIJAVA …………………………………………………………………  8 

5. OCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA …….  8 

6. OBAVIJEST O DONESENOJ ODLUCI O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA 9 

7. ISPLATA FINANCIJSKE POTPORE ZA PROVEDBU PROJEKTA/PROGRAMA  9 

8. POPIS NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ………………………………………...           10
    

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA 
PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆINU NETRETIĆ U 2019. 
GODINI 

 

1.1. CILJ JAVNOG NATJEČAJA I PRIORITETI ZA DODJELU SREDSTAVA  

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. 
 
Prioriteti financiranja moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim 
dokumentima Općine Netretić, a sve u skladu sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne 
novine“ broj 74/14 i 70/17) – (u daljnjem tekstu: Zakon), 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) – (u daljnjem tekstu: Uredba) i Pravilnika o 
sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Netretić („Glasnik Općine 
Netretić“ broj 09/15) - (u daljnjem tekstu: Pravilnik) kao temeljnog akta sukladno kojem se 
dodjeljuju sredstva udrugama koje su registrirane sa sjedištem u Općini Netretić i udrugama koje 
svoju djelatnost i aktivnost provode na području Općine Netretić.  
Općina će financirati/sufinancirati one projekte/programe udruga za koje se utvrdi da su od 
interesa za lokalnu zajednicu s ciljevima koje doprinose razvoju Općine i lokalne zajednice, a 
Općina ih nije u mogućnosti provesti bez aktivnosti udruga. 
 
Prioriteti za dodjelu sredstava: 

- jačanje kapaciteta udruga za rad u njihovim područjima djelovanja propisanih Statutom 
- razvoj i uspostava najboljih standarda i trendova djelovanja u prioritetnim područjima 
- zadovoljavanje interesa građana u utvrđenim prioritetnim područjima. 

 
 

1.2. PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGA 

 
Područje djelovanja udruga čiji će se programi/projekti financirati ili sufinancirati iz Proračuna 
Općine Netretić u 2019. godini utvrđuju se sukladno članku 2. Pravilnika kako slijedi:  

1. sport – vezano uz sve vidove sporta (nogometa, rukometa, odbojke, borilačkih vještina, 
gimnastike, šah i dr.) 

2. kultura – vezano uz sve vidove kulturne djelatnosti (njegovanje povijesne baštine, 
pjevanja, plesa, slikarstva, izrade raznih rukotvorina i dr.) 

3. ostalo – vezano uz brigu za oboljele, za djecu i mlade te osobe treće životne dobi, razvoj 
turizma, zaštite okoliša, poljoprivrede, poduzetništva i dr.  
 

 
1.3. VISINA FINANCIJSKE POTPORE   

 
Za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga koje su od interesa za Općinu 
Netretić osigurana su sredstva u Proračunu Općine Netretić za 2019. godinu  u ukupnom iznosu 
od 139.000,00 kn 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 kn 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/projekata 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. 
 

Najmanji iznos koji će se dodijeljivati projektima/programima udruga je 1.000,00 kuna, a 
najveći 60.000,00 kuna. 
 
Projekti/programi udruga se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova 
projekta pri čemu potencijalni prijavitelji nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. 
 
Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji zadovoljavaju 
propisane uvjete Javnog natječaja. 
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2. FORMALNI UVJETI NATJEČAJA 

2.1. Prihvatljivi prijavitelji: tko može podnijeti prijavu? 

 
Prihvatljivim prijaviteljima smatraju se: 
 
Da bi bilI prihvatljivi prijavitelji, udruge moraju udovoljavati sljedećim općim uvjetima: 

1. da su upisane u odgovarajući Registar i da im je sjedište na području Općine Netretić ili 
da svoju djelatnost i aktivnost provode na području Općine Netretić 

2. da su registrirane kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna 
svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva) 

3. da su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet 
financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i 
Zakonom 

4. da su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz 
Proračuna Općine Netretić i drugih javnih izvora, 

5. da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu 
Općine Netretić 

6. da se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja 
programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili 
kaznena djela definirana Uredbom 

7. da uredno predaju sva izvješća Općini Netretić i drugim institucijama. 
 
Općina Netretić neće iz proračuna Općine financirati aktivnosti udruga koje se sukladno Zakonu i 
drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću. 

2.2. Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati putem Javnog natječaja 

 
Prihvatljive aktivnosti koje će financirati putem ovog Javnog natječaja su aktivnosti pojedine 
udruge propisane Statutom udruge koje služe zadovoljavanju bitnih potreba lokalne zajednice i 
općem dobru. 
 
Planirano trajanje projekta/programa  je do 31.12. 2019. godine. 

2.3.Prihvatljivi troškovi koji će se financirati ovim Javnim natječajem  

Odobrena sredstava financijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju 
programa/projekta/manifestacije/inicijative utvrđenog u Prijavi za dodjelu potpore i Ugovorom. 
 
Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i 
opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom. 
 
Svako odstupanje od ugovorenog bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić 
smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava. 
 
Neprihvatljivi troškovi 
 
Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se: 

1. dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova 
2. dospjele kamate i  
3. stavke koje se već financiraju iz javnih izvora 
4. donacije u dobrotvorne svrhe 
5. drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima projekta.  
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3. KAKO SE PRIJAVITI? 

 
Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži slijedeće: 
 

1. Obrazac za dodjelu potpora – Prilog I 
2. Dokaz o registraciji Udruge – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske odnosno 

izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su 
prihvatljivi prijavitelji (zaklade, ustanove, pravne osobe čija svrha nije stjecanje dobiti, 
organizacije civilnog društva) ne starije od 3 mjeseca do dana raspisivanja Javnog 
natječaja 

3. Za obveznike dvojnog knjigovodstva: presliku Godišnjeg izvještaja o prihodima i 
rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu 

4. Za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva 
i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika 
podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu 
kalendarsku godinu 

5. Presliku ovjerenog statuta udruge nositelja programa ili projekta 
6. Dokaz o sufinanciranju programa ili projekta od jedinica lokalne ili područne (regionalne) 

samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja ako je sufinanciranje iskazano u obrascu 
proračuna, programa ili projekta (preslika odluke i/ili ugovora o sufinanciranju) 

7. Uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, kojim se dokazuje da nemaju dugovanja za mirovinsko 
i zdravstveno osiguranje te poreznog duga ili izjavu odgovorne osobe da nisu obveznici 
uplate navedenog 

8. Izjavu o nekažnjavanju – Prilog II 
9. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – Prilog III 
 

Dokazi iz točke 2. do 6. dostavljaju se u preslici. 

 

3.1. Sadržaj Prijave za dodjelu potpore 

Prijava za dodjelu potpore sadrži:  

1. Osnovne podatke o podnositelju zahtjeva,  
2. Opis programa s troškovima i 
3. Podatke za bodovanje, sukladno članku 20. Pravilnika 

 
Obrazac Prijave za dodjelu potpore (Prilog I) mora biti ispunjen u potpunosti.  
 
Prijave u kojima nedostaju podaci vezani uz sadržaj programa/projekta neće biti uzeti u 
razmatranje te će se iste smatrati nevažećima.  
 

3.2. Gdje poslati prijavu?  

Obrazac Prijave za dodjelu potpore (Prilog I) i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u 
papirnatom obliku (jedan izvornik).  
 
Prijava sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za 
zastupanje i ovjerene službenim pečatom udruge.  
 
Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici, osobno u pisarnicu Općine Netretić, na adresu 
Netretić 2a ili preporučenom poštom, adresirana na slijedeći način: 
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OPĆINA NETRETIĆ 
Netretić 3a 

47 271 NETRETIĆ  
 

uz napomenu: 
 

 Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za  
Općinu Netretić u 2019. godini” – NE OTVARATI 

 

3.3. Rok za podnošenje prijave 

Rok za podnošenje prijava  na ovaj Javni natječaj je 30 (trideset) dana od dana objave  na 
internetskoj  stranici Općine Netretić odnosno do  29. ožujka  2019. godine. 
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja 
datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena 
osobno u pisarnicu Općine Netretić, dostaviti je treba najkasnije do 15.00 sati zadnjeg radnog 
dana unutar roka za prijavu. 
Radno vrijeme urudžbenog ureda (pisarnice) Općine Netretić je od ponedjeljka do petka od 07:00 
do 15:00 sati. 
Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje. 

3.4. Kome se obratiti ukoliko imate pitanja?  

Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem 
upita na adresu elektroničke pošte Općine Netretić opcina.netretic@ka.htnet.hr . 
 
Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji 
su pitanja postavili. 

mailto:opcina.netretic@ka.htnet.hr
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4. PROCJENA PRIJAVA  

Sve pristigle i zaprimljene prijave proći će kroz sljedeću proceduru: 
 
Čelnik tijela imenuje članove Povjerenstva za pripremu i provedbu Javnog natječaja za 
financiranje programa/projekata udruga. 
 
Po isteku roka za podnošenje prijava na Javni natječaj, Povjerenstvo Općine pristupit će 
postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja, a sukladno 
odredbama Uredbe i Pravilnika. 
 
Samo potpuna i na vrijeme dostavljena Prijava za dodjelu potpore ulazi u postupak 
administrativne kontrole. 
 
U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta Javnog natječaja provjerava se: 

1. je li prijava dostavljena na pravi Javni natječaj ili javni poziv i u zadnom roku 
2. ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva 
3. ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno Uputama za prijavitelje 

Javnog natječaja 
4. jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci, te jesu li ispunjeni drugi 

formalni uvjeti Javnog natječaja. 
 

Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog natječaja ne smije trajati duže od 15 dana od 
isteka roka za zaprimanje prijava, nakon čega predsjednik/ca Povjerenstva donosi odluku koje se 
prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga 
neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja. 
 
Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici 
moraju biti obaviještene u roku od najviše 8 dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju 
narednih 8 dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor Općinskom načelniku koji će u 
roku od 3 dana od primitka prigovora odlučiti o istome. 
 
U slučaju prihvaćanja prigovora od strane Općinskog načelnika, prijava će biti upućena u daljnju 
proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena. 
 
   
 
5. OCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA 

 
Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog 
natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje, te daje prijedlog za 
odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve 
činjenice, odlučuje Općinski načelnik. 
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6. OBAVIJEST O DONESENOJ ODLUCI O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA 
 

Nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva, 
Općina Netretić će javno objaviti rezultate Javnog natječaja na službenoj internetskoj stranici 
Općine Netretić www.netretic.hr s podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su 
odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja. 
 
Općina Netretić će u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava 
obavijestiti udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima ne 
financiranja njihova projekta ili programa uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim 
kategorijama ocjenjivanja. 
 
Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 
dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima Javnog natječaja omogućiti uvid u ocjenu 
njihovog programa ili projekta uz pravo Općine Netretić da zaštiti tajnost podataka o osobama 
koje su ocjenjivale program ili projekt.  
 
Općina Netretić će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava 
omogućiti pravo na prigovor. 

 
Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak, te eventualno bodovanje nekog 
kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za 
drugačije bodovanje. 
 
Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih 
sredstava.  
Prigovori se podnose Općini Netretić u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o 
rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi Općinski 
načelnik. 
 
Rok za donošenje odluke po prigovoru je 8 dana od dana primitka prigovora. 
 
Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka. 
 
Odluka Općinskog načelnika je konačna. 

 
 
 
7.  ISPLATA FINANCIJSKE POTPORE ZA PROVEDBU PROJEKATA/PROGRAMA 

 
Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Netretić će potpisati ugovor o 
financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju. 
 
Temeljem sklopljenih ugovora iz stavka 1 ovog članka, Općina Netretić vrši isplatu potpore na 
račun Korisnika u rokovima utvrđenim Ugovorom. 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.netretic.hr/
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8. POPIS NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE 

OBRASCI  

1. Prilog I.   Prijava za dodjelu potpore 
2. Prilog II.  Izjava o nekažnjavanju 
3. Prilog III.  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 

 
 

 


