
                              

         REPUBLIKA HRVATSKA                                             
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA                                           
                    OPĆINA GRADINA         
   

UPUTE ZA PRIJAVITELJE  

  

  

JAVNI NATJEČAJ  
ZA FINANCIRANJE PROJEKATA I /ILI PROGRAMA UDRUGA  IZ                  

PRORAČUNA OPĆINE GRADINA ZA 2022. GODINU  

 

  

Datum objave natječaja: 14. veljače 2022.  

Rok za dostavu prijava: 30 dana,15. ožujka 2022. 

     
I. OKVIR ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA  

 

Za financijsku potporu projektima od općeg značaja za općinu Gradina, mogu se prijaviti 

udruge i organizacije civilnog društva čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju 

kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna u realizaciji 

projekta iz područja djelovanja, a koje pridonose zaštiti i promicanju ljudskih prava; zaštiti i 

promicanju prava nacionalnih manjina; zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece 

s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih; jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstvu i borbi 

protiv nasilja i diskriminacije; zaštiti, brizi i izobrazbi djece i mladih te njihovu aktivnom 

sudjelovanju u društvu; prevenciji i borbi protiv svih oblika ovisnosti; razvoju demokratske 

političke kulture; zaštiti i promicanju prava manjinskih društvenih skupina; promicanju i 

razvoju volonterstva; socijalnim uslugama i humanitarnoj djelatnosti; poticanju i razvoju 

socijalnog poduzetništva; zaštiti prava potrošača, zaštiti okoliša i prirode te zaštiti i očuvanju 

kulturnih dobara; održivom razvoju; razvoju lokalne zajednice; međunarodnoj razvojnoj 

suradnji; zaštiti zdravlja; razvoju i promicanju znanosti, obrazovanja, cjeloživotnog učenja; 

kulture i umjetnosti; tehničke i informatičke kulture; sporta, te drugim aktivnostima koje se po 

svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o financiranju javnih potreba u određenom 

području mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro te ostalih područja djelovanja 

da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose sustavnom i održivom 

društvenom razvoju.   
Prijave se mogu poslati za projekte koji će se koji će se realizirati u 2022. godini  

Svaka udruga može prijaviti više projekata u okviru ovoga Natječaja.  

Financiranje će ostvariti samo onoliki broj prijava čiji odobreni iznos zajedno ne 

premašuje ukupni planirani iznos natječaja, a pri ograničenim sredstvima financiranje će 

ostvariti samo najbolje ocijenjeni projekti.  

Ukupna vrijednost financijskih sredstava po ovom natječaju iznosi 328.000,00 kn  
 

 

II. FORMALNI UVJETI JAVNOG NATJEČAJA  

  



Općina Gradina će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, 

potencijalnim korisnicima uz uvjet da:   

- su upisani u odgovarajući Registar;  

- su registrirani kao udruge, zaklade ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje 

dobiti (organizacije civilnoga društva);  

- program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj/poziv općine Gradina , bude 

ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i 

zadovoljenje javnih potreba općine Gradina  definiranih razvojnim i strateškim 

dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja/poziva;  

- su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna 

općine Gradina  

- nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i 

plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu općine Gradina 

- 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;  

-  

III. PROVJERA ISPUNJAVANJA FORMALNIH UVJETA  NATJEČAJA  

  

Provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta Natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu 

Javnog natječaja  

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta provjerava se:  

- je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u zadanome roku,  

- jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci.   

  

Propisani obrasci za prijavu projekta na natječaj moraju imati ispunjene sve predviđene 

rubrike te biti ovjereni i potpisani od strane voditelja projekta i osobe ovlaštene za zastupanje.  

 Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve prijavne obrasce i obvezne priloge kako je 

zahtijevano u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga i natječajnoj dokumentaciji:   

  

1. Obrazac prijave projekta 

Obrazac prijave projekta dio je obvezne dokumentacije. Sadrži podatke o prijavitelju, 

podatke o projektu/programu koji se predlaže za financiranje, te opis projekta 

 

2. Obrazac proračuna projekta  

Obrazac proračuna projekta dio je obvezne dokumentacije. Ispunjava se na hrvatskom 

jeziku i sadrži podatke o svim izravnim i neizravnim troškovima projekta/programa, kao i o 

bespovratnim sredstvima koja se traže od davatelja.  

Prijava u kojima nedostaje obrazac Proračuna neće biti uzeta u razmatranje, kao ni prijava 

u kojoj obrazac Proračuna nije u potpunosti ispunjen.  

  

3. Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo  

  

4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova 

  

Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili drugog odgovarajućeg registra 

(ne stariji od 2 mjeseca od dana objave natječaja) ili ispis elektronske stranice iz 

Registra udruga RH sa svim podacima udruge,  



  

Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema RH (dostavlja se 

prilikom potpisivanja ugovora)  
  

          Uvjerenje/potvrda nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv osobe ovlaštene za       
zastupanje 

 

         Izjava o nekažnjavanju- potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe   
  

 

IV. OCJENJIVANJE PRIJAVA KOJE SU ISPUNILE FORMALNE UVJETE 

NATJEČAJA  

  

Ocjenjivanje prijava koje su ispunile formalne uvjete Natječaja provodi Povjerenstvo za 

Javni natječaj  

Zadaća Povjerenstva je razmotriti i ocijeniti prijave koje su ispunile formalne uvjete te 

dostaviti prijedlog za odobravanje sredstava načelniku općine  
Odluku o projektima kojima su odobrena financijska sredstva objaviti će se u roku 8 dana 

na Internet stranici www.gradina.hr  
Općina Gradina će  u roku od 8 dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava 

obavijestiti udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje . 

Prijaviteljima koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućit će 

se pravo na prigovor. Prigovor se podnosi u roku od 8 radnih dana od dana objave rezultata 

natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi načelnik u roku od 8 

dana od dana primitka prigovora. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu 

postupka po natječaju.  

 Prigovor se može odnositi isključivo na natječajni postupak. Prigovor mora biti 

obrazložen i ovjeren od osobe ovlaštene za zastupanje.   

 

V. SKLAPANJE UGOVORA O FINANCIRANJU   

  

S prijaviteljima kojima su odobrena financijska sredstva će se potpisati ugovor o financiranju 

najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.   

Ugovor se sastoji od uvjeta koji moraju biti isti za sve prijavitelje u okviru Natječaja,  

  

VI. ZABRANA DVOSTRUKOG FINANCIRANJA  

  

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta općina Gradina neće dati 

financijska sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim 

propisima kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za 

iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.   

Podnositelj zahtjeva daje pismenu izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja pod 

materijalnom i kaznenom odgovornošću.   

  

 
VII. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA  

  

Odobrena financijska sredstva financijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za 

realizaciju programa/projekta/manifestacije/inicijative utvrđenog proračunom projekta i 

ugovorom.   

http://www.gradina.hr/


Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje 

prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom.  

Svako odstupanje od proračuna smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.  

Prihvatljivi troškovi;   

- moraju biti navedeni proračunu projekta ili programa,  

- nužni su za provođenje programa ili projekta  

        - organizacija obrazovnih aktivnosti i materijal za aktivnost 

- grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja , sl.)  

- usluge promidžbe (televizijske i radijske prezentacije, održavanje internetskih stranica,  

- troškovi reprezentacije vezani uz organizaciju programskih odnosno projektnih 

aktivnosti  

- troškovi nabavke opreme nužne za provedbu projekta  

- ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti 

projekta/manifestacije/inicijative.  

  
VIII. PRIJAVA NA NATJEČAJ  

  
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama 

za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na Internet stranici   općine 

Gradina,  www.gradina.hr 
    

Prijave se mogu dostaviti :  

1. poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:   

 

OPĆINA GRADINA 

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 12 

33 411 GRADINA  

S naznakom „ Javni natječaj za financiranje  javnih potreba općine Gradina u 2022- 

ne otvaraj. 

 

2. osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici u pisarnicu općine na adresu iz točke 1  

 

 
  
 


